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Inleiding

Bijdragen tot het voorkomen van oorlog en het bevorderen van de vrede,
bereid en in staat zijn de vrijheid en onafhankelijkheid van onze samenleving
en ons grondgebied te verdedigen. Dat is het allesbeheersende motief tot
het instandhouden van de defensie-inspanning. Vrede is zeker meer dan
afwezigheid van oorlog. Ook zonder gewapend conflict kan onvrede
bestaan op velerlei terrein. Schending van mensenrechten, onderdrukking,
armoede en honger betekenen evenzovele inbreuken op de voorwaarden
voor een vreedzaam en gelukkig bestaan. Vrede kan niet bestaan zonder
vrijheid en gerechtigheid.
Het buitenlands beleid, gericht als het is op ontspanning, met name door
het bevorderen van een internationale rechtsorde, levert daaraan een
bijdrage. Buitenlands beleid en defensiebeleid hangen dan ook ten nauwste
samen. Dat komtduidelijktot uitdrukking in gemeenschappelijkondernomen
inspanningen op het terrein van wapenbeheersing en ontwapening.
Dit alles - hoe vanzelfsprekend het ook schijnt - heeft belangrijke
gevolgen voor de toonzetting van het defensiebeleid.
Met onze krijgsmacht willen wij een overtuigend, zonodig waarschuwend,
maar nimmer bedreigend signaal geven. Duidelijk moet zijn dat wij de zorg
voor onze vrijheid en onafhankelijkheid ernstig nemen. Ook als wij spreken
van afschrikking is dat louter defensief gericht. Het gaat er om dat wij een
dusdanige defensie-inspanning tonen dat het onmiskenbaar duidelijk is dat
voor een aanvaller geen enkel politiek doel in verhouding staat tot de
onaanvaardbare risico's voor zijn volk en staat die hij afroept bij militaire
agressie. Op die wijze moet het uitbreken van een voor de wereld rampzalige
oorlog worden voorkomen.
Wij hebben oog voor onze eigen veiligheid en willen tevens begrip
opbrengen voor de veiligheidsbelangen van andere staten.
Onze defensie-inspanning zal duidelijk op verdediging moeten blijven
gericht, leder denkbeeld aan een offensieve, agressieve politiek is ons
vreemd. Wij moeten niet nalaten dit in woord en daad uit te dragen in een
beleid, dat bewapening en wapenbeheersing steeds in onderlinge samenhang beziet.
Duidelijk zij ook wat wij willen verdedigen. Uiteraard - zoals gezegd vrijheid en onafhankelijkheid van het Nederlandse grondgebied, maar dit
toch vooral met het oog op de historische, cultureleen levensbeschouwelijke
waarden in onze democratisch ingerichte samenleving. Defensie moet zijn
geworteld in de samenleving. Weerbaarheid van de geest en de maatschappelijke wil tot verdediging van onze verworvenheden vormen noodzakelijke
voorwaarden voor een geloofwaardige militaire verdediging.
Nederland staat in de defensie-opgave niet alleen. Regering en volksvertegenwoordiging hebben gekozen en blijven kiezen voor het verrichten van
onze defensietaken binnen het Atlantisch bondgenootschap. Dit is voor een
belangrijk deel bepalend voor de ontwikkelde plannen. Wij willen een
eerlijk deel van de bondgenootschappelijke lasten dragen. Daarom is
ondanks de moeilijke financieel-economische situatie de jaarlijkse reële
groei van de defensie-uitgaven in deze kabinetsperiode op 2% gesteld en
vanaf 1987 op 3%. Bij ons beleid aanvaarden wij overigens ook kritische
begeleiding van de bondgenoten. Evenzeer spreekt vanzelf dat er ruimte
moet zijn - en die is er ook - voor een kritische Nederlandse inbreng,
leidend tot een besluitvorming waarin bondgenootschappelijke solidariteit
en nationale zelfstandigheid op een harmonische wijze samengaan.
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Onze defensiebehoefte berust op het in bondgenootschappelijk verband
gevormd inzicht in de internationale situatie. De defensie-inspanning wordt
bepaald door de - vooral financiële - offers die ons land zich daarvoor wil
getroosten en door de wijze waarop onze krijgsmacht haar taak vervult. De
regering heeft grote waardering voor de inzet van al diegenen, die met
zoveel toewijding en deskundigheid hun werk terwille van onze veiligheid
verrichten. De omstandigheden waaronder zij werken zijn vaak niet ideaal;
er zijn beperkingen die reden kunnen geven tot zorg, maar bij dit alles
beschikt Nederland over een goed voor haar taak berekende, deskundige
en overtuigende krijgsmacht. Die verdient respect en waardering. Zij levert
een wezenlijk «produkt», namelijk stabiliteit en veiligheid.
Na diepgaande overweging blijven wij bij een beleid, waarin ter voorkoming van oorlog een rol aan de kernbewapening is toegekend. Binnen de
Navo heeft deze een belangrijke functie en de regering meent dat Nederland
daaraan een bijdrage behoort te blijven leveren. Beleidsvoornemens over
de nucleaire taken van de krijgsmacht kan en wil de regering door een
samenstel van omstandigheden nu nog niet aangeven. Ook ten aanzien
van de eventuele plaatsing van kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied is nog zorgvuldig en diepgaand beraad nodig. De regering heeft in de
zomer van dit jaar aan de Navo een aantal beschouwingen over die taken
doen toekomen. Enige tijd geleden is daarop een reactie ontvangen, die in
samenhang met het zo belangrijke rapport van de High Level Group en het
daarop gegronde besluit van Montebello nadere bestudering vereist.
Bovendien speelt bij de besluitvorming het verloop van de onderhandelingen
met de Sovjet-Unie te Genève een belangrijke rol. Deze zijn thans helaas
door de Sovjet-Unie afgebroken, maar de regering hoopt op spoedige
hervatting ervan.
Voorts is aan de Raad van State advies gevraagd over enige grondwettelijke aspecten van de eventuele plaatsing van kruisvluchtwapens op
Nederlands grondgebied. Meer in het algemeen leent deze politiek en
maatschappelijk zo gewichtige en gevoelige materie zich niet voor besluitvorming onder druk van een krap tijdschema, waarbij ook nog plaats moet
worden ingeruimd voor het raadplegen van de bondgenoten. Derhalve
bleek onuitvoerbaar te zijn wat ons aanvankelijk voor ogen heeft gestaan,
namelijk een defensienota met daarin reeds aanstonds beleidsvoornemens
ten aanzien van alle taken van de krijgsmacht. Zodra op de ontbrekende
punten beleidsvoornemens zijn geformuleerd, zullen wij deze ter completering van de nota aan de Kamer aanbieden.
Wij hebben overwogen met het uitbrengen van de nota te wachten totdat
concrete voornemens op nucleair gebied erin zouden kunnen worden
opgenomen. Wij hebben dat niet gedaan omdat dan besluitvorming over
en uitvoering van de plannen op het gebied van de conventionele bewapening onaanvaardbaar zouden worden vertraagd.
De op Prinsjesdag ingediende defensiebegroting-1984 betreft in feite
reeds het eerste jaar van de nieuwe tienjarige planperiode. De memorie
van toelichting is beknopt gehouden met het oog op de te verschijnen
defensienota. Duidelijkheid over de plannen is ook van groot belang voor
het personeel, dat niet langer in onzekerheid mag worden gelaten.
De op materieelgebied bestaande voornemens tot het doen van grote
investeringen nopen tot spoedige besluitvorming. Zowel de kwaliteit van
de krijgsmacht als de werkgelegenheid zijn gebaat met het uitvoeren op
korte termijn van enige grote investeringsprojecten.
Ook ten opzichte van de bondgenoten is verder uitstel niet verantwoord.
Zij zijn over de plannen geraadpleegd en hebben daarop na een snelle en
grondige behandeling hun reactie gegeven. Nu mogen zij ook rekenen op
besluitvorming onzerzijds. In hoofdstuk II is op de Navo-consultatie
ingegaan. Zoals daaruit blijkt zijn wij op een aantal punten aan de wensen
van de bondgenoten tegemoet gekomen. De afweging die wij hebben
gemaakt om binnen het financiële raamwerk evenwichtige bijdragen van
elk der drie krijgsmachtdelen aan de gezamenlijke verdediging te kunnen
leveren, heeft als zodanig niet tot andere voorstellen van Navo-zijde geleid.
Wel is de vinger gelegd op een aantal knelpunten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

8

Hoewel, zoals eerder betoogd, wij de voorkeur zouden hebben gegeven
aan een defensienota met voorstellen over toekomstige nucleaire taken,
menen wij dat desamenhang tussen conventioneleen nucleaire bewapening
niet zo sterk is dat de gekozen weg niet zou kunnen worden gevolgd.
Voorzover de samenhang hierin bestaat, dat wij steeds moeten zoeken
naar een conventioneel alternatief voor de nucleaire bewapening, levert dit
geen probleem op, omdat deze keus voor zover op dit moment mogelijk
reeds is gemaakt. De omvang van het defensiebudget voor de planperiode
is er niet op berekend dat een vergroting van de conventionele bewapening
terwille van het verkleinen van het nucleaire aandeel mogelijk zal zijn.
Niettemin zal, zodra deze nota wordt aangevuld met nadere beschouwingen
en beleidsvoornemens op het terrein der nucleaire bewapening, nauwgezet
worden nagegaan of, en zo ja hoe, de ingediende plannen moeten worden
bijgesteld.
Wij ontveinzen ons niet dat deze plannen er anders zouden hebben
uitgezien zonder de kabinetsbesluiten over de RSV-problematiek, die op de
plannen een duidelijk stempel hebben gezet. Dit stempel getuigt van een
compromis tussen de eisen van de Nederlandse defensie-inspanning en
die van de Nederlandse economie en de werkgelegenheid in de scheepsbouwsector in het bijzonder. Omvangrijke investeringen moesten in de
planperiode naar voren worden gehaald. Als gevolg daarvan kunnen in de
eerste helft van de planperiode verbeteringen op het terrein van exploitatie
en munitieverwerving niet in de gewenste mate worden verwezenlijkt.
De ervaringen met de defensienota-1974 hebben geleerd, dat het vrijwel
onmogelijk is plannen voor een periode van tien jaar te ontwerpen met
voldoende zekerheid over de verwezenlijking daarvan. Daarvoor is de
periode te lang en zijn de toekomstige omstandigheden te onzeker. Onder
naleving van de afspraken voor een nieuwe planperiode van tien jaar
willen wij de realiteitswaarde van de plannen bevorderen door tweejaarlijks
bij de indiening van de defensiebegroting inzicht te verschaffen in de mate
waarin volgens plan is gehandeld, dan wel daarvan is afgeweken. Binnen
de defensie-organisatie is in voortdurende begeleiding en evaluatie van de
uitvoering van de plannen voorzien.
Wij zijn ons er van bewust, dat het ontwikkelde beleid niet op zich zelf
staat. Het is een nieuwe fase in een vele jaren geleden ingezet beleid, dat is
voortgezet door een reeks voorgangers. Bij alle verandering die is opgetreden, is toch de continuïteit overwegend. De erkenning van de waarde van
het werk van onze voorgangers, gevoegd bij de inhoud van deze nota,
heeft ons geleid tot de typering: continuïteit en vernieuwing.
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Samenvatting

De afgelopen tien jaar is door opeenvolgende kabinetten defensiebeleid
gevoerd op basis van het tienjarenplan dat neergelegd is in de defensienota
-1974.
De kwaliteit van de krijgsmacht is in die periode in belangrijke mate
toegenomen. De grote materieelprogramma's zijn in hoofdzaak uitgevoerd
of nog in uitvoering en de voornaamste reorganisaties met een vermindering
van het personeelsbestand met 16000 personen zijn verwezenlijkt. Een
beoogde verdere vermindering met 10000 personen werd niet bereikt,
door uitbreiding en verzwaring van sommige taken en het achterwege
blijven van resultaten bij de MBFR-onderhandelingen.
Financiële ingrepen hebben de afgelopen jaren zodanige problemen
geschapen dat maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen
dat de krijgsmacht weliswaar wordt voorzien van veel nieuw materieel,
maar binnen het vastgestelde kader onvoldoende geschoold personeel
heeft om het te bemannen en te weinig armslag om er mee te oefenen.
Leidraad blijft het stellen van kwaliteit boven kwantiteit maar gewijzigde
omstandigheden vereisen het leggen van andere accenten. Het ontworpen
beleid wordt getypeerd met de trefwoorden continuïteit en vernieuwing.
Continuïteit komt tot uitdrukking in het handhaven van de aard van de
bijdrage door elk krijgsmachtdeel aan de bondgenootschappelijke verdediging en het voltooienen vervolgen van materieelprogramma's. Vernieuwing
op materieelgebied komt tot uitdrukking in de vervanging van oude
wapensystemen, het compleet maken van bestaande wapensystemen en
de invoering van procedures en geautomatiseerde systemen ter verbetering
van de bedrijfsvoering.
Op personeelsgebied komt dit vooral tot uiting door vergelijking van
arbeidsvoorwaarden voor militair en burgerpersoneel, door andere
overlegvormen en door het streven naar verscheidenheid in diensttijd voor
dienstplichtigen. Als gevolg van het te voeren beleid zal Nederland kunnen
beschikken over een goed uitgeruste en bemande krijgsmacht, waarmee
voldoende kan worden geoefend.
De toekomstige samenstelling van de krijgsmacht en de omvang en aard
van de aanpassingen dient te worden bezien in het licht van de positie van
een relatief kleine bondgenoot. Gezien de toenemende prijs die voor
defensie zal moeten worden betaald, zullen de kleinere lid-staten zich
steeds meer moeten toeleggen op een beperkt aantal taken. Daarom blijft
het streven er op gericht in het bondgenootschap een grotere mate van
taakverdeling, standaardisatie en rationalisatie tot stand te brengen. De
ervaring leert dat wezenlijke veranderingen wel tijd vergen.
Krijgsmacht en maatschappij

Een goed uitgeruste en geoefende krijgsmacht kan haar taak alleen naar
behoren uitvoeren als zij wordt gedragen door de samenleving waarvan
zij deel uitmaakt.
Vooral sedert de jaren zestig is het vraagstuk van de verhouding tussen
krijgsmacht en maatschappij sterk in de aandacht gekomen. Door veranderingen in de samenleving en de omstreden aard van een aantal militaire
middelen is de aanvaarding van de krijgsmacht als onmisbaar voor de
bescherming van onze samenleving minder vanzelfsprekend geworden.
Maatschappelijke aanvaarding is bovenal een zaak van de maatschappij
zelf. Want die maatschappij, weerspiegeld in volksvertegenwoordiging en
regering, bepaalt of en zo ja in welke mate zij de krijgsmacht ziet als een
juist en onmisbaar instrument om het grondgebied en zich zelf te beschermen
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tegen aanvallen van buitenaf. De krijgsmacht en degenen die ervan deel
uitmaken dienen eveneens aan de eigen aanvaarding door de samenleving
bij te dragen. Dat kan onder meer door deel te nemen aan het maatschappelijk
leven in al zijn geledingen. Een en ander wordt begrensd door de omstandigheid dat de krijgsmacht tot taak heeft zich voor te bereiden op het
gebruik van oorlogsgeweld. Dat stelt aan die krijgsmacht geheel eigen
eisen.
De defensie-organisatie mag nog zo doeltreffend zijn, als de krijgsmacht
maatschappelijk onvoldoende zou worden aanvaard, is haar voortbestaan
en daarmee het voortbestaan van wat wij juist willen verdedigen in gevaar.
Daarom zal en moet het streven naar maatschappelijke aanvaarding mede
richtsnoer zijn voor het hele defensiebeleid.
Grondslag van het Nederlandse
veiligheidsbeleid

In hoofdstuk I wordt de grondslag van ons veiligheidsbeleid uiteengezet,
Met name is ingegaan op de internationale machtsverhoudingen en
vraagstukken van wapenbeheersing en wapenbeperking. Uitvoerig wordt
aandacht besteed aan de betekenis van de Navo voor ons nationale
veiligheidsbeleid. Overziet men het beeld van de laatste jaren dan kan men
tot geen andere conclusie komen dan dat de ruimte voor een veelomvattende
ontspanning tussen Oost en West beperkt is. Nog steeds wordt de situatie
in Europa gekenmerkt door een fundamentele tegenstelling tussen twee
maatschappelijke stelsels. Nog steeds is het stelsel dat aan de Oosteuropese
bondgenoten van de Sovjet-Unie is opgelegd, een bedreiging voor de
stabiliteit en vrede in Europa.
Tegelijk blijft gelden dat de veiligheid van ons land niet los kan worden
gezien van die van de omringende landen en dat de defensie-inspanning
van Nederland alleen betekenis kan hebben in bondgenootschappelijk
verband. De regering richt zich tegen die achtergrond in haar Oost-Westbeleid vooral op oorlogvoorkoming en beheersing van de bestaande spanningen, met name door het gaande houden van een zakelijke en constructieve
dialoog, waarin het wapenbeheersingsproces een zeer belangrijke plaats
inneemt. Voor succes bij het bereiken van die doelstellingen is het Atlantisch
bondgenootschap onontbeerlijk. De regering beschouwt daarom de Navo
nog steeds als het fundament van de veiligheid van ons land. Deze opvatting
vindt ook sinds jaar en dag brede steun onder de bevolking. Sinds de
oprichting van de Navo zijn de verhoudingen binnen het bondgenootschap
aanzienlijk gewijzigd. De verhouding tussen de Verenigde Staten en de
Europese bondgenoten is er meer en meer een geworden waarin op voet
van gelijkheid met elkaar wordt gesproken, met name op het economische
vlak. Ook op het terrein van de veiligheidspolitiek zal dit gestalte moeten
krijgen.
De regering is dan ook van mening dat het beleid er de komende jaren
op moet zijn gericht in het kader van met name de EPS te komen tot een
grotere Europese samenwerking op veiligheidsgebied, die complementair
is aan de samenwerking in het kader van de Navo.
Een tweede spoor van Europese veiligheidssamenwerking wordt gevormd
door de samenwerking bij concrete defensieprojecten, zoals bij de productie
en aanschaf van materieel.

Kernwapens

In dit hoofdstuk komt ook de maatschappelijke discussie over fundamentele vraagstukken van vrede en veiligheid aan de orde. Dat geldt allereerst
de kernwapenproblematiek. Deze wordt in algemene zin behandeld,
waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij vraagstukken betreffende de rol
van militaire macht in de internationale politiek, de ethiek en de strategie in
het nucleaire tijdperk.
Het kernwapenbeleid voor de langere termijn moet worden vastgesteld
onder moeilijke omstandigheden. De afgelopen jaren is hierover al veel
gesproken en de standpunten die zijn ingenomen zijn vaak verhard en
staan voor sommigen zelfs niet meer ter discussie. Uitleg en verantwoording
van de overwegingen die ten grondslag liggen aan een verantwoord
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veiligheidsbeleid kunnen in zo'n situatie makkelijk uitmonden in een
«dialoog tussen doven». Nu de tijd nadert voor beslissingen over dit even
wezenlijke als fel omstreden overheidsbeleid, is van belang niet alleen wat
wordt besloten maar ook hóe dat gebeurt. Naast de noodzaak van een
verantwoord kernwapenbeleid speelt evenzeer de noodzaak van voldoende
steun van onze samenleving hiervoor.
De regering kan thans nog niet aangeven tot welke bijdrage van Nederland
op nucleair gebied zij zal besluiten. In de nota wordt ingegaan op een
aantal overwegingen die bij haar eindoordeel een grote rol zullen spelen.
Kernwapens en politiek

Kernwapens hebben het denken over oorlog veranderd. Na gebruik van
kernwapens op grote schaal kan er geen sprake meer zijn van winnaars,
maar uitsluitend van verliezers. Gevolg is immers de vernietiging van staat
en maatschappij van de oorlogvoerende partijen, van hun bondgenoten en
mogelijk van landen die niet rechtstreeks bij het conflict zijn betrokken. Er
is geen enkele zekerheid dat inzet, hoe beperkt ook, van kernwapens niet
binnen de kortste keren escaleert. Dit heeft velen ertoe gebracht deze
wapens op absolute wijze tegemoet te treden en de volstrekte uitbanning
ervan te eisen.
Degenen die oorlogsgevaar toeschrijven aan de kernbewapening - of
aan bewapening in het algemeen - gaan voorbij aan de veelsoortige
ontstaansvormen van oorlog en geven de indruk alsof militaire macht in de
internationale politiek zou zijn weg te denken. Het vraagstuk van oorlog en
vrede is veelomvattend en het ontstaan en de loop van een conflict kunnen
niet worden beschreven - en zeker niet voorgeschreven - aan de hand van
wat bekend is over de bewapening. Het laat zich niet uitsluitend vatten in
de kernwapenproblematiek.
Het gevaar van het oplopen van spanningen en van een militair conflict
is vooral afhankelijk van het handelen van de mensen en samenlevingen
die achter de wapens schuilgaan. Het is een gevaarlijke illusie te denken
dat vrede blijvend wordt gevestigd wanneer de kernwapens verdwijnen.
Zelfs al zou een kernwapenvrije wereld mogelijk zijn, dan verdwijnt
daarmee nog niet het verschijnsel oorlog uit de wereld. Evenmin verdwijnt
de betekenis van militaire macht naar de achtergrond. Integendeel, deze
neemt juist toe en het gevaar van een conventionele oorlog in Europa
wordt niet kleiner, maar groter. De werkelijkheid is dat kernwapens door
hun aard de oorlog als middel om geschillen tussen staten te beslechten
hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk maken. Kernwapens zijn voor
alles politieke wapens: zij spelen hun rol in tijd van vrede en zijn in feite
ongeschikt voor oorlogvoering. Kernwapens zijn middelen voor de politiek
van oorlogvoorkoming.
De erkenning van de rol van kernwapens in de afschrikking lost het
veiligheidsvraagstuk allerminst op. Een blind vertrouwen in deze wapens
verdient dan ook evenzeer correctie als de onvoorwaardelijke afwijzing
ervan. De mogelijkheid van absolute vernietiging en vergelding mag er niet
toe leiden, dat de betrekkelijkheid van de bestaande vrede en veiligheid uit
het oog wordt verloren.
Zonderzich bij de bestaande werkelijkheid neerte leggen, moet Nederland,
rekening houdend met die werkelijkheid, zijn voortbestaan verzekeren en
daarvoor eigen verantwoordelijkheid dragen. De regering kan en mag zich
niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke Westerse
veiligheid. Zij wil op grond van rationele afweging van vele factoren komen
tot een passende nucleaire bijdrage.

Kernwapens en ethiek

Het afwegen van feiten en inzichten aangaande de kernbewapening
beperkt zich niet tot internationaal-politieke factoren. Morele overwegingen
lopen daar dwars doorheen. Dat het ook hier gaat om moeilijke keuzen
blijkt wel uit standpunten die tot dusver na lang beraad zijn ingenomen
door kerken en andere maatschappelijke groeperingen. Deze lopen namelijk
uiteen en een eensluidend ethisch standpunt dringt zich niet automatisch
op.
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Wie zich een verantwoord oordeel - ook in morele zin - wil vormen over
een bepaald verschijnsel, moet rekening houden met omstandigheden
waarin dat verschijnsel zich voordoet. Standpunten inzake goed en kwaad
mogen niet in abstracto, los van de werkelijkheid, worden bepaald. Wie
een moreel oordeel wil vellen over kernwapens en over de politiek van
afschrikking met behulp van kernwapens, kan dan ook niet voorbij gaan
aan overwegingen van internationaal-politieke aard en van de rol van
militaire macht:
- kernwapens zijn in de wereld en kunnen daaruit niet meer worden
verwijderd;
- kernwapens zijn niet alleen maar massavernietigingswapens, maar
hebben een oorlogsvoorkomende werking; en
- voor de huidige strategie, die op nucleaire afschrikking berust, bestaan
geen bruikbare alternatieven.
Wil een fundamenteel standpunt over kernwapens verantwoord zijn, dan
moet het rekening houden met de gevaarlijke tegenstellingen die tussen
staten bestaan en met de gevolgen van een eenzijdig afstoten van kernwapens.
De beschouwingen leiden tot de slotsom dat de regering de politiek-strategische rol van kernwapens onder de huidige omstandigheden na ethische
toetsing aanvaardt. Dat wil niet zeggen dat ze «goed» zijn, want kernwapens
zijn en blijven massavernietigingswapens. Evenmin zijn ze zonder meer
«slecht», want kernwapens vervullen een oorlogvoorkomende functie.
Kernwapens als middel tot afschrikking zijn net als andere wapens een
«kwaad», maar wel het minste van twee «kwaden».
Kernwapens en militaire strategie

In het denken over de relatie kernwapens en militaire strategie doet zich
het probleem voor dat noodzakelijkerwijs ook moet worden gedacht over
het onvoorstelbare. Enerzijds kan nucleaire vernietiging niet als een
rationele mogelijkheid worden benaderd. Anderzijds moet er toch een
voorstelling bestaan van de manier waarop een agressor ervan kan worden
weerhouden een conflict te beginnen. Daarvoor zijn voorbereidingen
nodig, die berusten op de eigen inschatting van de strategie van de
tegenstander en van de middelen die hem ter beschikking staan. Deze
voorbereidingen mogen echter niet worden gezien als plannen van de
Navo voor het voeren van oorlog. De regering is in dit verband van mening
dat de kern van de Westerse afschrikking wordt gevormd door de nucleaire
strategische strijdkrachten van de Verenigde Staten. Daarbij is een koppeling
noodzakelijk tussen deze strijdkrachten en die in West-Europa.
Deze koppeling wordt, behalve door de aanwezigheid van enkele honderdduizenden Amerikaanse militairen, ook tot stand gebracht door nucleaire
wapens die vanaf Westeuropees grondgebied doelen in het gebied
van het Warschaupact kunnen bedreigen. Deze zogenaamde theater-nucleaire wapens (TNW) mogen echter niet worden opgevat als een aanvullende
versterking van de conventionele verdediging. Daarmee zou gesuggereerd
worden dat deze wapens bestemd zijn voor het voeren van oorlog.
Daarom heeft Nederland in de verschillende Navo-fora herhaaldelijk tot
uitdrukking gebracht dat de veranderingen tussen Oost en West op
militair-strategisch gebied het noodzakelijk hebben gemaakt de omvang en
de samenstelling van de nucleaire wapens in Europa kritisch door te
lichten. Elke categorie van deze wapens behoort te worden bezien op haar
politieke betekenis voor het voorkomen van oorlog.
De functie in een eventueel conflict moet vooral worden gezien in het
licht van het politieke doel een militair treffen zo spoedig mogelijk te
beëindigen. De bijdrage van een wapensysteem aan afschrikking en aan
herstel van de afschrikking na agressie dient voorop te staan. Met het
onlangs verschenen en door de regering positief beoordeelde HLG-rapport
is daarom geen einde gekomen aan de aanpassingen op het gebied van de
nucleaire wapens in Europa. De gedachten over de afschrikking, die ten
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grondslag liggen aan de beschouwing over de TNW, zijn ook van toepassing
op de strategische kernbewapening. De regering meent, dat - evenals in
het geval van de TNW - het kleinst mogelijke aantal strategische kernwapens
moet worden aangehouden. Maar geen van de beide supermogendheden
mag zich echter door een te klein aantal kwetsbaar wanen voor een
vernietigende eerste slag door de ander.
Naar de mening van de regering tast het afgeven van een verklaring,
nimmer als eerste over te gaan tot inzet van nucleaire wapens (de z.g.
«no-first use»-verklaring), om die redenen de kern van de Navo-strategie
aan. Zij is bovendien niet nodig omdat het Atlantisch bondgenootschap
nooit als eerste wapens zal gebruiken, zulks in overeenstemming met het
Handvest van de Verenigde Naties. Zo draagt ook het instellen van een
kernwapenvrije zone in Europa niet bij tot het hoofddoel van de Navo: het
voorkomen van oorlog. De bestaande onevenwichtige verhouding bij de
conventionele bewapening zou meer nadruk krijgen.
De strategie van het Warschaupact
en van de Navo

Bij het bepalen van de bondgenootschappelijke strategie is de strategie
van het Warschaupact een belangrijk gegeven. Het belang van het voeren
van een snel, beslissend offensief met superieure militaire middelen staat
centraal bij het Warschaupact. Het gebruik van kernwapens is in de
strategie geïntegreerd. De toegenomen flexibiliteit van de strijdkrachten
van het Warschaupact maakt het steeds meer mogelijk deze offensief op
verschillende manieren in te zetten. Hierdoor is het voor de Navo-commandanten erg moeilijk geworden tijdig vast te stellen hoe zij hun strijdkrachten
moeten opstellen. De geldende strategie van de Navo, die van het aangepaste
antwoord, biedt nog steeds de beste mogelijkheid om oorlog te voorkomen.
Hoewel accentverschuivingen binnen deze strategie mogelijk zijn, zijn er in
de nabije toekomst geen bruikbare alternatieven voor deze strategie.

Militaire krachtsverhoudingen

De in de nota opgenomen gegevens over de militaire krachtsverhoudingen
zijn gebaseerd op de in mei 1982 gepubliceerde vergelijking van de
strijdkrachten van Navo en Warschaupact; waar nodig werden de cijfers
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. De Franse militaire sterkte is buiten
beschouwing gelaten, omdat Frankrijk sinds 1966 niet langer deel uitmaakt
van de geïntegreerde militaire structuur van de Navo. Navo-deskundigen
schatten, dat de defensie-uitgaven van de Sovjet-Unie in de eerste helft van
de jaren zeventig met gemiddeld 4% reëel per jaar zijn gestegen. Na 1976
is dat teruggelopen tot 2%. De defensie-uitgaven bedragen op het ogenblik
13% van het Bruto Nationaal Produkt (BNP). Het deel van het BNP dat de
Navo-landen gemiddeld aan defensie uitgeven is 4 a 5% (Nederland: ruim
3%). De Verenigde Staten geven ongeveer 6% van het BNP uit aan defensie.
Op het gebied van de strategische bewapening is de Sovjet-Unie de
Navo voorbijgestreefd in aantallen strategische raketten en bommenwerpers. Haar achterstand op het gebied van de strategische kernkoppen heeft
zij voor het grootste deel ingelopen, voornamelijk door de invoering van
kernwapens met meervoudige kernkoppen (MIRV). De Sovjet-Unie heeft bij
haar strategische kernbewapening de nadruk gelegd op de op het land
geplaatste intercontinentale raketten. Bij de Navo ligt die meer op onderzeeboten en bommenwerpers.
De Sovjet-Unie heeft een groot aantal raketten voor de middellange
afstand opgesteld. Het gaat hier om 360 SS-20 raketten en 240 oudere
raketten van de typen SS-4 en SS-5. De Sovjet-Unie is ver gevorderd met
de ontwikkeling van een vanaf het land te lanceren kruisvluchtwapen; de
invoering hiervan wordt in de komende jaren verwacht. Het dubbelbesluit
van december 1979 voorziet in plaatsing van 572 middellange-afstand
kernwapens aan Navo-zijde vanaf eind 1983, tenzij de wapenbeheersingsonderhandelingen in Genève dit alsnog overbodig maken.
Sinds de Navo in december 1979 het dubbelbesluit nam, is het aantal
kernladingen op SS-20-raketten meer dan verdubbeld. Op het ogenblik
bedraagt dit aantal bijna 1100. Met de nog aanwezige 240 ladingen op SS-4
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en SS-5 raketten, komt het totale aantal ladingen in deze categorie op ruim
1300. Het aantal SS-20 raketten blijft nog toenemen. Een eventuele plaatsing
van vergelijkbare wapens door de Navo zal het aantal kernwapens in
Europa niet doen toenemen, omdat een gelijk aantal ladingen van andere
wapens zal worden weggehaald.
De Russische strijdkrachten beschikken over veel raketten die een kortere
dracht hebben dan de SS-20. De Sovjet-Unie is bezig een aantal van deze
raketten te vervangen door de SS-21 (bereik 120 km), de SS-23 (bereik ruim
500 km), en de SS-22 (bereik 900 km).
Tegenover dit arsenaal aan raketten met kortere dracht beschikt de Navo
over 180 Pershing-IA-raketten (bereik 700 km). Daarvan blijven er 72 over
als Pershing-ll-raketten (bereik 1800 km) zouden worden geplaatst. De
Navo beschikt ook nog over ongeveer 100 raketten van de typen Lance
(bereik 110 km) en de verouderde Honest John (bereik 60 km). Alles bijeen
heeft de Sovjet-Unie op dit gebied een groot overwicht.
De landstrijdkrachten van het Warschaupact die tegenover het Europese
Navo-gebied staan, omvatten ongeveer 173 divisies, waarvan er negen
bestaan uit luchtlandingstroepen en luchtmobiele eenheden. Zij kunnen
worden versterkt met zo'n 15 divisies van de strategische reserve - gelegerd
in de Sovjet-Unie in de Militaire Districten Moskou, Oeral en Wolga - die
op verschillende plaatsen kunnen worden ingezet. De landstrijdkrachten
van de Navo in Europa bestaan uit zo'n 84 divisies (waaronder 3 luchtlandings/luchtmobiele divisies), waarvan er veel op zeer korte termijn in actie
kunnen komen. Bovendien zijn er 13 parate Amerikaanse divisies die na
enige tijd in Europa kunnen worden ingezet.
De strijdkrachten van het Warschaupact beschikken over ongeveer 27 000
tanks en 19 500 stukken artillerie en mortieren. De Navo-strijdkrachten zijn
uitgerust met ongeveer 7000 tanks en 4550 stukken artillerie en mortieren.
In totaal zijn 7240 gevechtsvliegtuigen van het Warschaupact gericht
tegen het Europese Navo-gebied, waarvan een groot deel naast conventionele ook nucleaire taken kan uitvoeren. Het gaat om ongeveer 4370
luchtverdedigingsjagers waarvan een groot deel ook voor aanvalstaken kan
worden gebruikt, 1920 jagerbommenwerpers, 600 verkenningsvliegtuigen
en 350 bommenwerpers (de maritieme vliegtuigen van de Sovjet-Unie niet
meegerekend), waarvan het merendeel waarschijnlijk zal worden gebruikt
voor conventionele taken. Ook heeft het Warschaupact nog 50 lange-afstandbommenwerpers van het type Backfire die zijn bestemd voor het
uitvoeren van opdrachten met conventionele wapens in Europa.
De Navo beschikt in Europa over 1950 jagerbommenwerpers, 740
luchtverdedigingsjagers en 285 verkenningsvliegtuigen. De Verenigde
Staten en Canada kunnen snel versterkingen van ongeveer 1900 extra
gevechtsvliegtuigen naar Europa sturen, maar er zal veel luchttransport
nodig zijn om het grondpersoneel en de uitrusting over te brengen. De
kwaliteit van de voor Navo beschikbare vliegtuigen wordt, naarmate de
invoering van de F-16 en de Tornado vordert, geleidelijk beter.
Kijken we naar de krachtsverhoudingen in de lucht in de noordelijke en
centrale sector, dan is het Warschaupact wat betreft tactische gevechtsvliegtuigen duidelijk sterker dan de Navo. Weliswaar beschikt de Navo over
een betrekkelijk groot aantal jagerbommenwerpers maar hiertegen kan het
Warschaupact een zeer groot aantal luchtverdedigingsjagers inzetten; vele
daarvan kunnen bovendien doelen op de grond aanvallen.
De veiligheid van de Navo-landen is in hoge mate afhankelijk van het
onbelemmerd gebruik van de zeeën, zowel om het potentieel van de
Verenigde Staten en dat van Europa met elkaar te verbinden als om de weg
open te houden voor handel, voor aanvoer van grondstoffen en energie.
Het beveiligen van het vrije gebruik van de zee (het doel van de zeestrijdkrachten van de Navo) vergt veel meer middelen en inspanning dan het
verhinderen van het gebruik ervan (het doel van de zeestrijdkrachten van
het Warschaupact). De krachtsverhouding ter zee tussen Navo en Warschaupact moet dan ook in dit licht worden beoordeeld.
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In de afgelopen twaalf jaar zijn de zeestrijdkrachten van de Sovjet-Unie
sterk gegroeid. Zij weerspiegelen de wereldwijde betekenis die de maritieme
kracht van de Sovjet-Unie de afgelopen periode heeft verworven.
Sterke punten van de Navo zijn vliegtuigen die vanaf schepen operaties
kunnen steunen, vanaf de wal opererende vliegtuigen voor verkenning en
voor bestrijding van onderzeeboten, technische apparatuur voor onderzeebootbestrijding, amfibische strijdkrachten die over grote afstanden kunnen
worden ingezet.
Het Warschaupact daarentegen is vooral sterk in schepen met raketten
tegen andere schepen, in met torpedo's uitgeruste aanvalsonderzeeboten
en op de wal geplaatste aanvalsvliegtuigen.
Wapenbeheersing en
wapenbeperking

Het streven naar wapenbeheersing is een onlosmakelijk onderdeel van
het Nederlandse veiligheidsbeleid. Algemeen uitgangspunt is dat geen
enkel wapensysteem in beginsel van wapenbeheersing mag worden
uitgesloten. Nederland steunt zowel binnen het bondgenootschap als in
het verband van de Verenigde Naties het streven naar wapenbeheersing
actief en ontplooit daarbij zo mogelijk eigen initiatieven. Het doel van de
wapenbeheersing is het streven naar een zo groot mogelijke stabiliteit en
naar het meer voorspelbaar, doorzichtiger en minder kostbaar maken van
militaire wedijver. Kern ervan is het stabiliseren van het afschrikkingsevenwicht. Dat kan op drie manieren gebeuren:
- door het bevriezen of verminderen van het aantal wapens. Het verminderen van de aantallen wapens is mogelijk en nodig. Dat moet wel op een
verantwoorde manier gebeuren en niet ten koste gaan van het afschrikkende
vermogen en daardoor van de politieke stabiliteit. Is reductie niet mogelijk,
dan kan bevriezing van wapensystemen zinvol zijn. Een onvoorwaardelijke
bevriezing van de kernbewapening moet echter worden afgewezen, indien
daardoor ongewenste asymmetrieën worden bevestigd;
- door het aanpassen van wapenarsenalen en door het zodanig inrichten
en uitrusten van de strijdkrachten dat de tegenpartij zich daardoor niet
nodeloos bedreigd voelt. Hoewel bindende en verifieerbare overeenkomsten
de meest effectieve vorm van wapenbeheersing blijven, zijn éénzijdige
handelingen daarom nog niet uitgesloten. Zulke handelingen kunnen het
bestaande wantrouwen verminderen en de weg naar wederzijdse aanvaardbare akkoorden openen;
- door vertrouwenwekkende maatregelen die naar de mening van de
regering van militaire betekenis, bindend en verifieerbaar moeten zijn.

Vredesoperaties

Vredesoperaties als instrument voor crisisbeheersing en herstel van
stabiele verhoudingen zijn van grote betekenis. De door Nederland hiertoe
aan de Verenigde Naties beschikbaar te stellen bijdrage wordt verbeterd.
Bij voorkeur zullen in de toekomst eenheden worden uitgezonden die
beschikken over vaardigheden, waaraan bij vredesoperaties bijzondere
behoefte blijkt te bestaan.

Krijgsmacht, taken en plannen

In hoofdstuk II zijn de taken van en de plannen voor de krijgsmacht voor
de komende tien jaar uiteengezet. Tot en met 1986 zijn deze plannen
gebaseerd op een jaarlijkse reële groei van het defensiebudget met 2% en
vanaf 1987 op een reële groei van 3% per jaar.
Na een periode waarin een zeer zware nadruk lag op belangrijke investeringen zal in de komende tien jaar meer aandacht moeten worden gegeven
aan een noodzakelijke verbetering van de exploitatie. Ook de doorwerking
van ombuigingen uit het verleden en de bijstelling van de plannen van een
3% groeiniveau naar een van 2% voor deze kabinetsperiode nopen hiertoe.
Tijdens het opstellen van het defensieplan is het kabinet geconfronteerd
met de financiële gevolgen van de moeilijkheden bij het Rijn-Schelde-Verolme concern. Als gevolg hiervan bleek het noodzakelijk op korte termijn,
eerder dan aanvankelijk in de defensieplannen was voorzien marine-orders
te plaatsen. Zo zijn enkele scheepsbouwprogramma's van 1986 naar 1984
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vervroegd. De voor het vervroegen van die orders en het voltooien van de
lopende orders benodigde financiële middelen zijn gedeeltelijk verkregen
door toevoeging van gelden aan de defensiebegroting.
De door Defensie zelf op te lossen problematiek bedraagt voor de
periode 1983 tot en met 1988 ruim één miljard gulden. Binnen het financiële
raamwerk van de Koninklijke marine was het niet mogelijk. Daarom is ook
in de plannen van land- en luchtmacht een aantal projecten verschoven.
Een aantal maatregelen zal al op korte termijn tot lagere exploitatiekosten
leiden. Zo worden de zes Breguet-Atlantic vliegtuigen van de Koninklijke
marine van de sterkte afgevoerd en niet vervangen. De zes fregatten van de
Wolf-klasse worden vervroegd in 1984 uit de vaart genomen.
Bij de Koninklijke landmacht wordt de veldartillerie gereorganiseerd door
een parate afdeling mobilisabel te stellen en door drie van de zeven
mobilisabele afdelingen uitgerust met verouderde getrokken veldartillerie
op te heffen. Van de resterende vier afdelingen wordt het getrokken
geschut gemoderniseerd. Bij de luchtdoelartillerie worden zes afdelingen
met verouderd materieel opgeheven; het betreft twee parate en vier
mobilisabele afdelingen. De opheffing van de twee parate afdelingen
alsook van één mobilisabele heeft al kortgeleden zijn beslag gekregen. De
overige drie mobilisabele afdelingen zullen omstreeks 1987 worden
opgeheven. Verder is de samenvoeging begonnen van negen batterijen
gemechaniseerde luchtdoelartillerie (zes paraat en drie mobilisabel) tot drie
afdelingen. Van die afdelingen worden er twee paraat en één mobilisabel.
Voorts wordt een mobilisabel licht verkenningsbataljon opgeheven en
worden reorganisaties uitgevoerd bij de infanterie en de cavalerie, waardoor
een doelmatiger inzet mogelijk wordt. Hierbij vermindert weliswaar het
aantal functies enigszins, maar in het totale personeelsbestand treden geen
belangrijke wijzigingen op.
Bij de Koninklijke luchtmacht was tot het halveren van de Nike-eenheden
in de Bondsrepubliek Duitsland, vooruitlopend op de invoering van het
Patriot-systeem, al eerder besloten. Op langere termijn worden besparingen
bereikt door het gelijkblijvende aantal vliegtuigen te verdelen over acht in
plaats van de bestaande negen squadrons. Zij zullen in vredestijd opereren
vanaf vier bases, één minder dan nu het geval is.
Financiële middelen die als gevolg van dit soort maatregelen vrijkomen,
zullen voor een deel worden aangewend om de beperkingen van de laatste
jaren die de krijgsmachtdelen zich bij het oefenen moeten opleggen,
geleidelijk op te heffen.
De Koninklijke marine blijft zich concentreren op de bescherming van de
aanvoerroutes naar West-Europa met de nadruk op de onderzeebootbestrijding. Daarnaast verzorgt zij de verdediging van de Nederlandse
Antillen. Zij zal aan het eind van de planperiode haar vloot in belangrijke
mate hebben vernieuwd en dan beschikken over twee en twintig fregatten,
zes onderzeeboten, twee bevoorradingsschepen, dertien maritieme
patrouillevliegtuigen, dertig helicopters, een mijnendienst met mijnenjagers
en mijnenvegers, een korps mariniers, en een aantal ondersteunende
eenheden, waaronder de dienst der hydrografie.
In vredestijd beschikt zij nu over ongeveer 23 300 personeelsleden,
inclusief burgerambtenaren. Dat zal in 1988 oplopen tot ongeveer 23 600 en
vervolgens tot aan het eind van de planperiode gelijk blijven.
De Koninklijke landmacht houdt tot hoofdtaak de verdediging van een
deel (100 x 170 km) van de Noordduitse laagvlakte door het Eerste Legerkorps. De structuur van het legerkorps - tien brigades, waarvan zes
paraat - blijft in stand; de vredessterkte van zestien manoeuvrebataljons
(tank en pantserinfanterie) blijft gehandhaafd. De aandacht voor pantserbestrijding heeft in het verleden geleid tot vermindering van de infanterie.
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Vooral in het voorste deel van het te verdedigen gebied is door toegenomen
verstedelijking meer behoefte ontstaan aan dit soort eenheden. Daarom zal
in de oorlogsorganisatie een extra infanteriebataljon worden opgenomen.
De vervanging en modernisering van het tankbestand wordt in de
planperiode afgerond alsmede de standaardisatie van de infanterie op één
type gevechtsvoertuig. De doeltreffendheid van de artillerie wordt verder
opgevoerd en de aanschaf van een artillerie meervoudige raketwerpers is
later in de planperiode voorzien. Vernieuwing van wapensystemen wordt
voortgezet met accenten op pantserbestrijding en luchtverdediging. Extra
aandacht krijgen de verdere verhoging van de reactiesnelheid van het
legerkorps, de bescherming tegen nucleaire, biologische of chemische
wapens en de invoering van middelen voor elektronische oorlogvoering.
De territoriale taken, gericht op de beveiliging van het Nederlandse
grondgebied en de daarover lopende verbindingslijnen, worden vervuld
door twee infanteriebrigades, beveiligingsbataljons en -compagnieën, een
geniegroep en een transportgroep, alsmede door de Nationale Reserve, die
beduidend zal worden uitgebreid. Het korps Mobiele Colonnes wordt
gereorganiseerd.
In vredestijd beschikt de Koninklijke landmacht nu over ongeveer 77 500
militairen en burger personeelsleden. Dat zal in 1988 verminderen tot
77 200 en zal daarna door invoering van nieuw materieel oplopen tot ruim
78100 in 1993.
De Koninklijke luchtmacht blijft zich toeleggen op het verlenen van steun
aan landstrijdkrachten. Ook zal zij blijven bijdragen aan de luchtverdediging,
vooral met op de grond geplaatste raketten. Het aantal vliegtuigen blijft
gehandhaafd, het F-16-vernieuwingsprogramma wordt in 1991 voltooid,
verouderde luchtverdedigingsraketten (geleide wapens) en de transportvliegtuigen worden vervangen.
Aan het eind van de planperiode zal de Koninklijke luchtmacht beschikken
over 8 squadrons jachtvliegtuigen met 162 operationeel ingedeelde
F-16-vliegtuigen, een squadron transportvliegtuigen, vier squadrons
geleide wapens van het type Patriot in de Bondsrepubliek Duitsland,
geleide wapens van het type Hawk voor totaal twaalf squadrons en
ongeveer honderd helicopters ten behoeve van de Koninklijke landmacht.
Bovendien zal aan het einde van de planperiode de verdediging van de
belangrijkste lucht- en zeehavens in Nederland met Hawks geheel en met
Patriots grotendeels zijn voltooid.
In vredestijd beschikt de Koninklijke luchtmacht nu over ongeveer 19700
militaire en burger personeelsleden. Dat zal in 1988 teruglopen tot 19400
en daarna mede door invoering van de Patriot op Nederlands grondgebied
oplopen tot ongeveer 20000 in 1993.
De Koninklijke marechaussee blijft het politie-orgaan van de strijdkrachten.
In de plannen is ookvan de bestaande overige taken uitgegaan. De personele
sterkte blijft stabiel op rond 4000.
Navo-consultatie

Over de plannen zijn de Navo-bondgenoten geconsulteerd. Zij hadden op
een aantal punten bezwaren, die door bijstelling van de plannen voor een
deel zijn weggenomen. Zo is het mobilisabel stellen van een pantserinfanteriebataljon in samenhang met het paraat maken van een mobilisabel
bataljon infanterie uit de plannen geschrapt. Verder is de aanschaf van
platte spoorwagons voor transport van zware voertuigen naar het operatiegebied van 1985 naar 1984 vervroegd en is de verwerving van twee
squadrons Patriot-luchtverdedigingsraketten ten behoeve van de verdediging van de belangrijkste nationale zee- en luchthavens weer binnen de
planperiode gebracht. Voorts werd toegezegd om naast het veranderen
van de status van de vliegbasis Eindhoven alsnog te bestuderen welke rol
deze vliegbasis in oorlogstijd kan vervullen.
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Organisatie van het ministerie

In hoofdstuk III wordt aandacht geschonken aan de organisatie van het
ministerie en het budget van de centrale organisatie. Geconcludeerd wordt
dat de organisatiestructuur in de zes jaar van zijn bestaan zijn nut heeft
bewezen. Wel wordt onderkend dat de huidige taakverdeling in de toekomst
blijvend op juistheid en doeltreffendheid moet worden onderzocht, waarbij
ook de voor het functioneren van de organisatie van belang zijnde raden en
comité's op hun waarde zullen worden getoetst.

NDPP

Sedert 1976 is het Nederlands defensieplanningproces (NDPP) geleidelijk
ingevoerd. Het heeft tot doel de beleidsvoorbereiding, de "bepaling, de
•uitvoering en de -evaluatie procesmatig en afgewogen te laten verlopen.
Op grond van de opgedane ervaringen met het NDPP zal aan de volgende
onderwerpen bijzondere aandacht worden besteed:
- de wijze waarop beleidsalternatieven tot stand komen en de presentatie
ervan aan de bewindslieden;
- het beter zichtbaar maken van maatstaven waaraan de planning moet
voldoen (bijvoorbeeld de kwaliteit en de betaalbaarheid van de defensieinspanning, gelet op lange-termijnontwikkelingen op operationeel, personeels-, materieels- en economisch gebied;
- de grondslagen waarop de exploitatieplanning berust;
- de versterking van de rol van het militair operationele functiegebied op
centraal niveau om de afweging, nodig voor het tot stand komen van een
defensiebeleid, zo goed mogelijk te laten verlopen;
- de verwezenlijking van het beleid, rapportage en de beleidsevaluatie.

Personeelsbeleid

In hoofdstuk IV is uiteengezet dat het personeelsbeleid er niet alleen op
is gericht de defensie-organisatie onder alle omstandigheden te kunnen
laten beschikken over voldoende bekwaam en gemotiveerd personeel. Ook
behartigen van de belangen van het personeel en het scheppen van
mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing passen in dat beleid.
In het geïntegreerde defensiebeleid is het personeelsbeleid gelijkwaardig
aan het operationeel", financieel" en materieelbeleid.
Het personeelsbeleid van defensie sluit zoveel mogelijk aan op het beleid
voor het gehele overheidspersoneel. Afwijkingen daarvan moeten hun
oorzaak vinden in het eigene van de krijgsmacht. Tot nu toe is steeds van
geval tot geval bezien of afwijkingen nodig zijn. Vereist is een volledig
inzicht in de bijzondere aspecten van de krijgsmacht en de gevolgen
daarvan voor de positie van de militair. In een werkgroep, waarin ook
belangenverenigingen van militair personeel zijn vertegenwoordigd, wordt
geprobeerd een en ander in kaart te brengen. Bovendien kan de werkgroep
bouwstenen leveren voor de nieuwe structuur van de bezoldiging van
militairen, die zal zijn afgestemd op de bezoldiging van burgerambtenaren,
maar ook recht zal doen aan inconveniënten die het militaire beroep
meebrengt. Een evenwichtige verhouding tussen het gehele pakket aan
arbeidsvoorwaarden van de militair en dat van de burgerambtenaar, zal de
uitkomst moeten zijn.
De rechtspositie van het burgerpersoneel maakt deel uit van het beleid
van de minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn echter, als gevolg van de
bijzondere taken van de krijgsmacht, ook voor dit burgerpersoneel beperkingen. Als duidelijke afwijkingen onvermijdelijk blijken te zijn, zal worden
bezien of en hoe het betrokken burgerpersoneel compensatie moet worden
geboden.

Dienstplicht

De dienstplicht is niet alleen een onmisbaar instrument voor de vulling
van de krijgsmacht, ze bevordert ook de wisselwerking tussen krijgsmacht
en samenleving. Bezien wordt of voortschrijdende technologische ontwikkelingen, afhankelijk van te vervullen functies, moeten leiden tot verlenging
van de diensttijd. Tegelijkertijd worden mogelijkheden tot verkorting van
de diensttijd onderzocht voor eenvoudige functies. Een koppeling op
afstand van de wedde e.o. aan de wedde van beroepsmilitairen wordt nu
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niet mogelijk geacht. Wel zal worden bezien of, binnen een neutrale
financiering, ook bezoldigingsverschillen mogelijk zijn op grond van
verschillende diensttijden.
Personeelsbestand

De sterkte van de totale defensie-organisatie bedraagt nu 130 500
personen, en zal tegen het eind van de planperiode met 1000 personen zijn
toegenomen. Dit met het oog op de discrepantie die is ontstaan tussen het
functiebestand en het personeelsbestand. De personeelsbehoeften veranderen in de planperiode vooral in kwalitatieve zin als gevolg van de
toenemende «technologisering» van de krijgsmacht. De verhouding tussen
de aantallen dienstplichtigen, vrijwillig dienenden en burgerpersoneel zal
nagenoeg ongewijzigd blijven. Problemen met de werving van vrijwillig
dienenden worden niet verwacht; de jaarlichtingen dienstplichtigen zullen
in de planperiode groot genoeg zijn om in de behoefte te voorzien.
De groeiende vraag naar personeel met ook in de burgersector veel
gevraagde deskundigheid, dwingt tot maatregelen in de sfeer van de
opleidingen en op het gebied van de loopbaanplanning. Militairen zullen
meer dan nu loopbanen afleggen in functiegebieden als operatiën, techniek,
personeel en administratie. De gemiddelde duur van de plaatsingen zal
toenemen. Een nauwere relatie zal nodig zijn met het civiel-onderwijs en
een hechtere samenwerking tussen krijgsmachtopleidingen. Om een
gecoördineerde aanpak te bevorderen zal een adviesraad voor het defensie-onderwijs worden ingesteld.

Overleg

In een nieuw overlegstelsel, dat onder verantwoordelijkheid van de
minister van Binnenlandse Zaken wordt ontwikkeld, wordt voor het militair
personeel geen geheel aparte plaats geëist. Wel zal dat stelsel de ruimte
moeten bieden voor zelfstandig door Defensie te voeren overleg met
vertegenwoordigers van belangenverenigingen van militairen over die
zaken die specifiek zijn in het beleid ten aanzien van het militair personeel.
In de komende planperiode zullen onderdeelsoverlegorganen en dienstcommissies-nieuwe-stijl worden ingevoerd die - zoveel mogelijk samen overleg voeren met de commandant.

Geneeskundige en geestelijke
verzorging

Zowel op het terrein van de geneeskundige als op dat van de geestelijke
verzorging zullen zich in de komende planperiode nieuwe ontwikkelingen
voordoen. Herziening van de structuur van de geneeskundige verzorging in
het bijzonder onder operationele omstandigheden wordt noodzakelijk
geacht.
Een interdepartementale werkgroep gaat na hoe de primaire verantwoordelijkheid van de verschillende genootschappen op godsdienstig en
levensbeschouwelijk gebied voor de geestelijke verzorging gestalte moet
krijgen. Het is niet uitgesloten dat deze genootschappen in de toekomst
zullen moeten bijdragen aan de daaraan verbonden kosten.

Vrouw in de krijgsmacht

Het beleid is er op gericht in de krijgsmacht de vrouw dezelfde mogelijkheden te bieden als de man. Ter bevordering van de integratie wordt
gewerkt aan een betere afstemming van keurings-, selectie- en opleidingseisen op de te vervullen functies. Bestudeerd wordt of het project met
gemengde scheepsbemanning bij de marine op langere termijn wordt
voortgezet.

Leeftijdsontslag

Thans worden mogelijkheden uitgewerkt tot verhoging van de ontslagleeftijd bij de Koninklijke marine. Die is op het ogenblik 50 jaar. Daarnaast
wordt onderzocht of het mogelijk is dat het personeel van de krijgsmacht
nog drie jaar dient na de gebruikelijke ontslagleeftijden. Mede op basis van
de opgedane ervaringen zal worden bezien of en hoe uitvoering kan
worden gegeven aan het voornemen uiteindelijk te komen tot een ontslagleeftijd van 58 jaar.
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Gewetensbezwaarden

De maatschappelijke discussie over de aanvaardbaarheid van kernwapens
is aan de krijgsmacht niet voorbij gegaan. Personeelsleden die in ernstige
geestelijke nood komen door hun gewetensbezwaren tegen werkzaamheden
die verband houden met kernwapens, kunnen rekenen op een zorgvuldige
individuele benadering. Wie dat wil kan om te beginnen in een positie
worden gebracht waarin gewetensbezwaren zo min mogelijk belastend
werken. Het ligt voor de hand dat een vrijwillig dienend militair die zijn of
haar bezwaren handhaaft en voor zich zelf tot de conclusie komt bepaalde
opdrachten definitief niet te kunnen of zullen uitvoeren, ontslag indient.
Zonodig kan Defensie ongevraagd ontslag verlenen. Voor dienstplichtigen,
die in een wezenlijke andere situatie verkeren dan militaire ambtenaren,
staat beroep op de Wet Gewetensbezwaren militaire dienst open.
Voor burgerambtenaren geldt in de regel niet de algemene inzetbaarheidsvereiste. Er zal voor hen binnen Defensie meer ruimte zijn voor het
vinden van een functie waarin gewetensbezwaren geen problemen
opleveren. In het uiterste geval kan ook voor hen ontslag aan de orde
komen.

Het materieelbeleid

In hoofdstuk V wordt het materieelbeleid voor de komende periode
uiteengezet.
Centraal in dat beleid staat het in stand houden van met goed en modern
materieel uitgeruste strijdkrachten die hun taken op juiste wijze kunnen
vervullen. De daarmee gemoeide kosten stijgen voortdurend. Dat noodzaakt
- veel meer dan voorheen - tot kostenbeheersing.
In de afgelopen jaren is het beleid voornamelijk gericht geweest op het
verwezenlijken van het omvangrijke vernieuwingsprogramma van de
defensienota 1974. Dank zij de inspanning van zeer velen in de defensieorganisatie is de instroming van het vele nieuwe materieel goed verlopen
Niettemin hebben zich enige problemen geopenbaard ten aanzien van de
gereedheid van het materieel. Voor een deel betreft het aanloopproblemen.
Dat is een vrij gewoon verschijnsel bij de introductie van nieuw, technologisch geavanceerd materieel. Voor een ander deel wortelen de problemen
in een management dat onvoldoende is toegesneden op de eisen die de
instandhouding van het vernieuwde materieel stelt. Daarom is een grondige
heroriëntatie van het materieelmanagement nodig. Gestreefd wordt naar
een meer samenhangend, multifunctioneel beleid. Dat moet zich uitstrekken
over alle fasen van de levensloop van het materieel en zijn gericht op de
beheersing van de zogenoemde levensduurkosten.
Om het investeringsprogramma niette ontwrichten werden in de
afgelopen periode aanschaffingen getemporiseerd en werd ingeteerd op
de voorraden munitie, brandstof, reservedelen, e.d. In de aangeboden
plannen is die ontwikkeling zoveel mogelijk omgebogen. Geconstateerde
tekortkomingen worden gecorrigeerd om een toereikende exploitatie zeker
te stellen.

Internationale samenwerking

In internationaal verband blijft het materieelbeleid toegespitst op het
verbeteren van standaardisatie en interoperabiliteit. De wegen daarheen
liggen in gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling, produktie, aanschaffing
en instandhouding.
In Navo-verband wordt hiernaar gestreefd in de Conference of National
Armaments Directors (CNAD), in Europees verband binnen de Independent
European Programme Group (IEPG) en in de Eurogroep. Politieke betrokkenheid bij de samenwerking is een voorwaarde voor het slagen ervan.
De kosten van moderne (wapen)systemen stijgen per «generatie»
aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk dat de materieelsamenwerking
binnen de Navo en binnen de Europese groepen meer dan tot nu toe
gestalte gaat krijgen. Ook is een betere samenwerking en taakverdeling op
dit gebied tussen de Verenigde Staten en de Europese landen nodig.
Nederland zal hiertoe nieuwe voorstellen doen, onder meer tijdens het
voorzitterschap van de IEPG, dat van 1984 tot 1986 zal worden bekleed.
Het bereiken van een meer evenwichtige situatie op het terrein van
defensie-materieelopdrachten tussen de Verenigde Staten en West-Europa

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18169, nrs. 1-2

21

is uitgangspunt voor het te voeren beleid. Het laten voortduren van de
bestaande onevenwichtigheid zal in toenemende mate de politieke eensgezindheid van het bondgenootschap kunnen ondergraven. In gezamenlijk
overleg zullen de Europese landen en de Verenigde Staten echt inhoud
moeten geven aan het begrip «Two-way-street». Dat betekent dat de
regeringen ernaar moeten streven over en weer bij elkaar orders van
dezelfde omvang en technologisch gehalte te plaatsen.
De leden van de IEPG zullen moeten pogen tot een betere structurering
en onderlinge afstemming van de defensie-industrie te komen. Nederland
wil dit in de IEPG bespreekbaar maken. Medewerking van de industrie zelf
is daartoe uiteraard onontbeerlijk. De contacten tussen de IEPG en de
industrie moeten meer worden geformaliseerd. Een hechtere Europese
samenwerking zal tevens mogelijkheden bieden de gezamenlijke wapenen toeleveringsindustrieën meer in een veiligheidspolitiek verband te
plaatsen. Daarbij kunnen dan, meer dan nu, ook overwegingen van
wapenbeheersing en wapenexport worden betrokken. Een beter gestructureerde defensie-industrie zal waarschijnlijk aanzienlijk minder dan nu zijn
gedwongen tot wapenexporten naar niet Navo-landen om de minimaal
bedrijfseconomisch noodzakelijke produktie te verwezenlijken.
Een bijzonder aspect van de internationale samenwerking is steunverlening aan economisch zwakkere bondgenoten. In het verband van het
bondgenootschap wordt gestreefd naar een gecoördineerde aanpak van
deze steunverlening.
Bij aankoop van militair materieel in het buitenland moeten zoveel
mogelijk voordelen ten goede komen aan de nationale industrie. Bij orders
boven f 5 min. wordt dan compensatie bedongen. De geboden compensatie,
die in beginsel gelijk moet zijn aan de omvang en het technologisch niveau
van de bestelorder, vormt een belangrijk toetsingselement bij de beslissing
de betrokken order al dan niet in het buitenland te plaatsen, als rechtstreekse
plaatsing van de order in Nederland niet voor de hand ligt.
Defensie en de Nederlandse
industrie

Nationaal zal het materieelbeleid meer zijn gericht op het belang van de
Nederlandse economie. De mogelijkheden tot inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven zijn echter niet onbeperkt. De beleidsruimte wordt
bepaald door GATT-, EEG- en rijksregelingen. Ook is de Nederlandse
industrie niet in alle gevallen toegerust om in de behoeften van Defensie te
kunnen voorzien. Voorts zijn er grenzen aan meerkosten die niet zelden zijn
verbonden aan inschakeling van de Nederlandse industrie. In een aantal
gevallen zal bij een te plaatsen order moeten worden overwogen of het
betrokken bedrijf daardoor in verband met noodzakelijke bijzondere
investeringen niet te afhankelijk zou raken van vervolgorders van Defensie.
Juist in een moeilijke tijd voor het bedrijfsleven zou zo'n afhankelijkheidssituatie er toe leiden dat Defensie onder sterke druk komt te staan vervolgorders te plaatsen. De Nederlandse krijgsmacht zou dan een structuur
kunnen krijgen, die teveel is beïnvloed door de mogelijkheden van de
Nederlandse industrie in plaats van door de militair-operationele eisen.
Defensie plaatst per jaar gemiddeld voor zo'n f 4 mld. orders voor typisch
militaire goederen en diensten. Ongeveer 60%, zo'n f2,4 mld., wordt
gemiddeld in Nederland besteld. Met inachtneming van alle genoemde
afwegingen wil Defensie de Nederlandse industrie zoveel als mogelijk en
wenselijk bij zijn opdrachten betrekken.
Bij onderhoud aan en herstel van defensiematerieel wordt al op uitgebreide
schaal gebruik gemaakt van Nederlandse bedrijven. Hierbij worden ook
veel kleinere gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Mede in het verband
met de lopende privatiseringsonderzoeken gaat defensie na of uitbreiding
mogelijk is. Belangrijk is wel dat Defensie ook in tijden van crisis en oorlog
over deze capaciteit moet kunnen beschikken.

Meerkosten

Als in het belang van industrie en werkgelegenheid de Nederlandse
industrie bij defensie-opdrachten wordt ingeschakeld, is er vaak sprake van
meerkosten. Vanaf 1976 is met coproduktie of licentieproduktie ongeveer
f 750 min. gemoeid geweest, waarvan ruim de helft ten laste van Defensie
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kwam. Hoewel een zekere mate van mede-verantwoordelijkheid bestaat
voor de oplossing van de sociaal-economische problematiek, is de tot
dusver hierdoor opgetreden belasting van het defensiebudget onevenredig
groot.
Voor de lopende kabinetsperiode heeft de ministerraad inmiddels
besloten tot een regeling voor de verdeling van de meerkosten tussen de
ministeries van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en van Defensie. Voorts heeft het kabinet onderkend dat de oplossing van
de problematiek niet beperkt kan blijven tot de lopende kabinetsperiode,
gezien de veelal lange looptijd van materieelprojecten bij Defensie. Tevens
zal aan de in het verband van de «Two-way-street» in te stellen interdepartementale stuurgroep mede worden opgedragen mogelijkheden te onderzoeken of door aanscherping van de criteria verlaging van het totaal aan
meerkosten mogelijk is. Er is besloten dat per project voor zover de
beslissingen in deze kabinetsperiode worden genomen een analoge
verdeling van de meerkosten ook voor de jaren na 1986 over de budgetten
van de meestbetrokken ministeries zal worden overeengekomen. In de
begrotingen voor 1987 en volgende jaren zullen hiertoe voorzieningen
moeten worden getroffen.
Effecten introductie hoogwaardige
technologie op mens en systeem

Het materieelbeleid is niet alleen onderhevig aan genoemde externe
factoren. Nieuw, ingewikkeld materieel brengt naast sterk stijgende
investeringskosten ook de introductie van verschillende, vaak hoogwaardige
technologieën met zich mee. Dit laatste leidtonder meertot gecompliceerder
onderhoud, tot moeilijker voorspelbaarheid van het technische gedrag van
het materieel, ruimere gebruiksmogelijkheden en daardoor tot hogere
eisen aan het bij bediening en onderhoud betrokken personeel. Het
uiteindelijke effect is dat de zogenaamde gebruikskosten ook de neiging
hebben sterk en moeilijk beheersbaar te stijgen.
Hoewel de investeringskosten vaak al zeer hoog zijn, worden zij door de
gebruikskosten met een veelvoud overtroffen, zij het dat deze laatste
kosten over de gehele levensduur van een systeem worden uitgespreid.
Het gaat er nu om de vaak moeilijk zichtbaar te maken exploitatiekosten
vroegtijdig te voorspellen en te beheersen.
Het met ingewikkelde apparatuur voortdurend onder alle (weers)omstandigheden moeten kunnen opereren, kan een (te) zware wissel trekken op
het bedienend personeel en/of het onderhoudspersoneel. Onderzoek naar
fysieke en psychische belasting van de mens en de gevolgen hiervan voor
het ontwerpen van systemen en apparatuur heeft dan ook prioriteit.

Materieelplannen KM

De belangrijkste materieelplannen voor de Koninklijke marine:
- In 1984 is de plaatsing van de opdracht voor de vervanging van het
torpedowerkschip Mercuur voorzien.
- In 1984 wordt de bouw van vier M-klasse fregatten aanbesteed, met de
optie daarvan nog een serie van vier toe te voegen. De proefvaart van het
eerste M-fregat wordt voorzien :n 1988.
- Eind 1984 is de instroming van dertien P-3C Orion maritieme patrouillevliegtuigen voltooid. Later in de planperiode zal worden beslist of nog
twee P-3C Orions zullen worden aangeschaft.
- In 1985 en 1986 worden de twee luchtverdedigingsfregatten van de
Jacob van Heemskerckklasse opgeleverd.
- In 1985 en 1986 zijn «midlife»-moderniseringen voorzien voor de beide
Noordzee-opnemingsvaartuigen alsmede vanaf 1988 voor de fregatten van
de Tromp- en Kortenaerklasse.
- In 1986 en 1987 is indienststelling van twee Walrus-klasse onderzeeboten voorzien, gevolgd door een tweede serie van twee boten van dezelfde
klasse aan het eind van de planperiode.
- De verwerving van het scheepsluchtverdedigingssysteem «Goalkeeper»
zal in het eerste deel van de planperiode beginnen.
- De mariniers krijgen in 1984 de beschikking over Stinger luchtverdedigingswapens.
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- In 1988 zal de oplevering van de 15 mijnenbestrijdingsvaartuigen van
de Alkmaar-klasse zijn voltooid.
- Vanaf 1988 zijn in de plannen fondsen opgenomen voor schepen ter
vervanging van de mijnenvegers van de Dokkum-klasse.
- In de tweede helft van de planperiode zijn gelden gereserveerd voor
de verwerving van acht grote helicopters voor de bestrijding van onderzeeboten.
Het totale bedrag aan investeringen voor de Koninklijke marine bedraagt
in de planperiode 1984-1993 bijna f 12,4 mld., waaronder circa f 1,7 mld.
voor munitie. Voor de materieelexploitatie is over dezelfde periode f4,4
mld. uitgetrokken.
Materieelplannen KL

De belangrijkste materieelplannen voor de Koninklijke landmacht:
- In 1986 zal de levering van de Leopard-2-tank, die de verouderde
Centuriontank vervangt, zijn voltooid.
- In 1984 wordt de warmtebeeldapparatuur voor de Leopard-1-tank
besteld.
- In de periode 1984-1988 worden de YPR-765 pantserinfanteriegevechtsvoertuigen, die de YP-408 vervangen geleverd, zodat in 1989 alle pantserinfanteriebataljons zullen zijn uitgerust met voertuigen van de YPR-familie.
- In 1984 zullen voor de verbetering van de reactietijd van het Eerste
legerkorps platte spoorwagons worden besteld voor het vervoer van tanks
en andere rupsvoertuigen.
- Vanaf 1986 wordt begonnen met de verbetering van de vuurregeling
van de artillerie; de dracht van de getrokken 155 mm houwitsers M-114
wordt vergroot.
- Vanaf 1989 wordt de 155 mm vuurmond M-109 (op rupsonderstel)
verbeterd en vanaf 1991 zal een afdeling meervoudige raketwerpers
(MLRS) in de organisatie worden opgenomen.
- In 1984 wordt een begin gemaakt met de invoering van het draagbare
geleide wapen Stinger. Vanaf 1988 zal het aantal Stingers verder worden
uitgebreid en aan het eind van de planperiode zijn gelden gereserveerd
voor verdere verbetering van de luchtverdediging.
- In de planperiode wordt de automatisering van het legerkorpsverbindingsstelsel voortgezet. In de vervanging van de radiotelefonie-apparatuur
FM 3600 is voorzien vanaf 1990.
- De Alouettelll-helicopters, die in gebruikzijn voorde commandovoering
en gevechtsleiding, zullen in de planperiode worden vervangen. De
aanschaf van antitankhelicopters zal aan het eind van de planperiode
worden bezien.
- In de planperiode zullen middelen voor elektronische oorlogvoering
worden aangeschaft alsmede middelen voor NBC-bescherming, met
voorrang voor middelen ter persoonlijke bescherming.
Het totale bedrag aan investeringen voor de Koninklijke landmacht
bedraagt in de planperiode 1984-1993 ruim f22 mld., waaronder f3,9 mld.
voor munitie, f600 min. voor elektronische oorlogvoering en f470 min.
voor NBC-bescherming. Voor de materieelexploitatie is over dezelfde
periode f6,8 mld. uitgetrokken.

Materieelplannen KLu

De belangrijkste materieelplannen voor de Koninklijke luchtmacht:
- In 1985 is de vervanging van de (R)F-104G Starfighter door de F-16
voltooid.
- In 1991 zal de vervanging van de NF-5 door de F-16 worden afgerond.
Het oorspronkelijke bestand van 243 vliegtuigen (138 F-104G en 105 NF-5)
zal dan zijn vervangen door 213 F-16's.
- In de planperiode zullen F-16-vliegtuigen met elektronische storingsapparatuur worden uitgerust.
- Aan het eind van de planperiode zijn gelden gereserveerd voor een
boven zee gelegen samen met de Navo-bondgenoten op te zetten «Air
combat manoeuvring range».
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- Aan het eind van de jaren tachtig zal de vloot van 12 F-27-vliegtuigen
worden vervangen. Gedacht wordt aan een gemengde transportvloot,
bestaande uit acht vliegtuigen en elf helicopters in verschillende gewichtsklasse.
- In 1987-1990 zullen vier squadrons geleide wapens van het type
Patriot zijn ingevoerd. Tegen het einde van de planperiode zal de verwerving
van Patriots voor de verdediging van de belangrijkste lucht- en zeehavens
in Nederland grotendeels zijn voltooid.
- Na 1985 zal het Hawk-wapensysteem een algehele systeemrevisie
ondergaan.
- In 1984 worden draagbare luchtverdedigingswapens van het type
Stinger ingevoerd voor de nabijverdediging van de beide Hawk-groepen in
de Bondsrepubliek. Een vervolgbestelling is voorzien in de tweede helft
van de planperiode.
- Gedurende de planperiode zullen verbeteringen worden aangebracht
in het bevelvoerings-informatie en communicatie-systeem.
Het totale bedrag aan investeringen voor de Koninklijke luchtmacht
bedraagt in de planperiode 1984-1993 circa f 13 mld., waaronder circa f 1,9
mld. voor vliegtuigbewapening en overige munitie. Voor de materieelexploitatie is over dezelfde periode circa f4,6 mld. uitgetrokken.
Ruimtelijke Ordening

In hoofdstuk VI, dat handelt over de ruimtelijke ordening, milieu en
spreiding bij defensie wordt nader ingegaan opeen aantal aangelegenheden
die in het verband van het in 1981 verschenen structuurschema militaire
terreinen aan de orde zijn. Dit structuurschema bevat de zogenaamde
planologische kernbeslissing met de belangrijkste beleidsvoornemens bij
Defensie voor de komende 25 jaar.
Het is niet nodig in deze defensienota uitvoerig alle beleidsvoornemens
te herhalen. Volstaan wordt met het aangeven van de stand van zaken en
enkele hoofdlijnen uit het structuurschema. De resultaten van de inspraak,
het advies van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening en de
resultaten van het overleg met de provinciale besturen en een aantal
betrokken gemeentebesturen worden nu bestudeerd. De regering zal
daarover naar verwachting in het voorjaar van 1984 een beslissing nemen
en die aan de Tweede Kamer voorleggen.
De krijgsmacht beschikt in Nederland nu niet over geschikte compagniesoefenterreinen. De oefenmogelijkheden in de Bondsrepubliek Duitsland
voorzien voor ongeveer 30% in de behoefte van de Koninklijke landmacht.
Buiten de Bondsrepubliek zijn er in het buitenland geen geschikte oefenterreinen voor Nederlandse landstrijdkrachten. Nederland is voor oefeningen
tot en met compagniesniveau dan ook aangewezen op het benutten van
mogelijkheden in eigen land.
Voor oefenterreinen is ongeveer 17 000 ha nodig. Van de bestaande
militaire terreinen kan ruim 15500 ha worden gehandhaafd. Ongeveer 1300
ha landbouwgrond en natuurgebied moet worden verworven, maar 7500
ha, voornamelijk natuurgebied, kan dan buiten militair gebruik worden
gesteld.
Bij het vaststellen van de behoefte aan compagnies- en eenheidsoefenterreinen is er rekening mee gehouden dat in de toekomst op grotere
schaal gebruik zal worden gemaakt van rij- en gevechtssimulatoren. Bij
toenemende toepassing van deze simulatoren zal weliswaar de behoefte
aan oefenterreinen niet afnemen maar deze zullen wel minder intensief
worden gebruikt. Over de bestemming van de militaire terreinen in de
Lauwersmeer is al een beslissing genomen. De inrichting is in uitvoering.

Milieu

Binnen Defensie zal verder gestalte worden gegeven aan de coördinatie
van de in het verband van het milieubeleid te nemen maatregelen. Ook
besteedt Defensie veel aandacht aan maatregelen om de geluidshinder
door de militaire luchtvaart te verminderen. Ongeveer 7000 woningen rond
vliegbases worden geïsoleerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18169, nrs. 1-2

25

Spreiding rijksdiensten

Het aandeel van Defensie en de eerste fase van de spreiding van rijksdiensten is vrijwel voltooid. De meeste voor verplaatsing in aanmerking
komende diensten bij Defensie zijn inmiddels elders gevestigd. In de
tweede fase van die spreiding zullen vijf opslagplaatsen voor Amerikaans
legermaterieel in gebruik worden genomen. Een verdere bijdrage aan de
spreiding wordt niet overwogen.

Financieel en economisch beleid

In hoofdstuk VII wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
financiële problematiek over de afgelopen jaren. Met name het niet hebben
kunnen verwezenlijken van de binnen de Navo overeengekomen groei van
de defensie-uitgaven met 3% reëel per jaar heeft tot problemen geleid.
De plannen moesten in de periode 1979-1982 telkens worden bijgesteld.
Dit gebeurde niet alleen om het financiële verlies van ongeveer f 1,5 mld. in
die periode op te vangen, maar ook omdat Defensie moest bijdragen aan
meerkosten die werden gemaakt als gevolg van het plaatsen van defensieorders bij de Nederlandse industrie. In de periode 1976-1982 was hiermee
ongeveer f 750 min. gemoeid, waarvan f400 min. ten laste van Defensie.
Het financieringsbeleid is er op gericht waarborgen te scheppen voor de
verwezenlijking van de plannen voor de komende tien jaar. Aandacht zal
worden besteed aan de verbetering van de instrumenten voor het financieringssysteem.
Het aangeboden plan berust voor de periode tot en met 1986 op een
jaarlijkse reële groei van de uitgaven met 2% en voor de jaren daarna, tot
en met 1993, op het Navo-streefcijfer van 3%.
In 1984 bedraagt het defensiebudget f 13 mld. Dit zal in 1988 zijn opgelopen
tot ruim f 14 mld. Het gemiddelde defensie-uitgavenpatroon voor de jaren
1984-1993 omvat 35% aan investeringen, 42% voor personele exploitatie,
13% voor materiële exploitatie en 10% voor pensioenen en wachtgelden.
Van het defensiebudget is 4 1 % bestemd voor de landmacht, 20% voor
de marine, 20% voor de luchtmacht en 2% voor de marechaussee. De
resterende 17% is bestemd voor centraal tefinancieren zaken als pensioenen
en wachtgelden, Navo-infrastructuur en wetenschappelijk onderzoek.
In hoofdstuk VIII is aandacht besteed aan vijf uiteenlopende onderwerpen:
civiele verdediging, het wetenschappelijk onderzoek bij Defensie, het
militair straf-, strafproces- en tuchtrecht, geautomatiseerde informatievoorziening en voorlichting.

Civiele verdediging

Het is van belang dat de civiele verdediging, naast de militaire verdediging,
voldoende zorg krijgt. Civiele en militaire verdediging dragen beide bij tot
elkanders doeltreffend functioneren.
De onderlinge afhankelijkheid van de civiele verdediging en de militaire
verdediging vereist een goede verdeling en coördinatie van taken. De door
Binnenlandse Zaken, toegezegde Nota over de civiele verdediging lijkt een
alleszins geschikte gelegenheid te bieden de rol van de civiele verdediging
in het veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende raakvlakken met de
militaire verdediging nader te bepalen.

Wetenschappelijk onderzoek
defensie

Het steeds ingewikkelder karakter van de krijgsmacht en de omstandigheden waaronder die moet kunnen opereren maken een groeiende wetenschappelijke ondersteuning bij de beleidsvorming en -uitvoering nodig.
Ook bij het voortdurend zoeken naar kosteneffectieve oplossingen wordt
vanuit allerlei eenheden in de defensie-organisatie een toenemend beroep
op wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Defensie heeft voornamelijk behoefte aan onderzoek van adviserende en
evaluerende aard. Het gaat om vraagstukken op het vlak van de beleidsvorming en uitvoering op operationeel personeel, materieel en financieel-economisch gebied. Zij verricht voor een beperkt deel wetenschappelijk
onderzoek in eigen beheer. In het grootste deel van de behoefte wordt
voorzien door gebruik te maken van onderzoekinstellingen buiten de
defensie-organisatie, zoals TNO, het nationaal lucht- en ruimtevaart
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laboratorium en het Maritiem Research Instituut Nederland. Naar verwachting zullen derden in de toekomst meer gebruik gaan maken van kennis en
apparatuur op verscheidene gebieden van het defensie-onderzoek. Deze
«spin-off» van defensieonderzoek voor derden zal waar mogelijk worden
bevorderd.
Hoewel het verwerven en in stand houden van technologische kennis de
verantwoordelijkheid van de industrie zelf is, kan de rijksoverheid hierbij
wel ondersteunend optreden. Het defensie-onderzoek kan hieraan een
belangrijke bijdrage leveren. Daartoe zal het op ontwikkeling van nieuw
materieel gerichte defensie-onderzoek wordt versterkt op die gebieden
waar de Nederlandse industrie zelfscheppend kan zijn.
Internationale samenwerking op het gebied van defensie-onderzoek is
gezien de bescheiden omvang van het nationale defensie-onderzoek voor
Nederland van wezenlijk belang. Deze samenwerking, die in de Navo en in
bi- en multilateraal verband plaats heeft, vormt een waardevolle aanvulling
op de eigen onderzoekinspanning, die daardoor beperkt kan blijven.
Militair straf- en tuchtrecht

Er mag worden verwacht dat het militair straf- en tuchtrecht over enkele
jaren volledig zal zijn herzien. Tegelijkertijd zal naar verwachting een
geheel nieuw militair procesrecht in werking treden, waarvan de herziening
eveneens in 1972 is begonnen. De militaire strafrechtspraak zal onder alle
omstandigheden zoveel mogelijk worden opgenomen in de gewone
rechterlijke organisatie, waarbij militaire strafkamers met een overwegend
burgerlijk element zullen worden geïntegreerd in commune gerechten.

Geautomatiseerde
informatievoorziening

De geautomatiseerde informatievoorziening krijgt binnen defensie veel
aandacht. In de afgelopen periode was de inspanning vooral gericht op de
krijgsmachtdelen. Daarnaast zal de informatievoorziening in toenemende
mate worden gericht op de behoefte aan informatie op centraal niveau. De
te ontwikkelen systemen moeten onderling informatie kunnen uitwisselen.
Dit is met name van belang voor het Nederlandse defensie planningsproces (NDPP) waarbij een nauwe samenhang moet bestaan tussen de
functiegebieden operaties, personeel, materieel alsmede economie en
financiën. Dit vraagt om een informatievoorzieningssysteem dat op alle
niveaus van het planningsproces de relevante informatie tijdig in voldoende
mate en overzichtelijk kan verschaffen.

Voorlichting

De belangstelling in ons land voor vredes- en veiligheidsvraagstukken en
voor de nationale en de bondgenootschappelijke defensie is groot. In de
loop der jaren zijn er veranderingen opgetreden in de publieke belangstellingssfeer. Meer en meer is aandacht ontstaan voor politiek-militaire
onderwerpen, zoals internationale krachtsverhoudingen, wapenbeheersing
en wapenbeperking, de bewapeningswedloop en vooral ook de kernwapenproblematiek. Dit neemt niet weg dat ook het reilen en zeilen van de
krijgsmacht nog altijd met aandacht wordt gevolgd. In 1983 trokken open
dagen van de krijgsmachtdelen in totaal meer dan 800 000 bezoekers.
Naast de verzorging van informatie voor de publiciteitsmedia wordt in
toenemende mate aandacht van de defensievoorlichting gevraagd voor
directe publieksvoorlichting. Een belangrijk oogmerk daarbij is de grondslagen en achtergronden van het defensiebeleid toegankelijk te maken
voor ieder die daarvan kennis wil nemen.
Bezien wordt hoe met de voorlichting over het veiligheidsbeleid een
breder publiek kan worden bereikt dan thans het geval is. Op ongeveer 550
scholen, instituten en vormingscentra geven sprekers van Defensie jaarlijks
voorlichting aan meer dan 65 000 leerlingen.
Goede en snelle informatie van het eigen personeel over beleidsvoornemens en "besluiten, zowel in het algemeen als wanneer het over rechtspositionele zaken gaat zoals die ook in het georganiseerd overleg worden
behandeld, krijgen in de interne voorlichting grote aandacht.
Eind 1982 is een begin gemaakt met een project fundamentele voorlichting.
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Aanleiding is het feit dat reeds geruime tijd de behoefte werd gevoeld
binnen de krijgsmacht meer aandacht te besteden aan de achtergronden
van ons veiligheidsbeleid. Het gaat daarbij om zaken als: de uitgangspunten
van het Nederlandse veiligheidsbeleid, het ontstaan van de Navo en het
Warschaupact, de strategie van de Navo en de rol daarin van de conventionele en nucleaire bewapening, alsmede de Oost-West-betrekkingen, in het
bijzonder de betekenis van de wapenbeheersingsbesprekingen.
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Hoofdstuk I. Grondslagen van het
veiligheidsbeleid

A. ALGEMEEN
In haar beleid legt de Nederlandse regering grote nadruk op het streven
naar een internationale rechtsorde, die vrede, veiligheid en gerechtigheid
waarborgt. Daarbij gaat zij ervan uit dat gerechtigheid een onontbeerlijke
voorwaarde is voor duurzame vrede en veiligheid. Flagrante schendingen
van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden en schrijnende
verschillen tussen arm en rijk leiden immers vaak tot conflicten en oorlogen.
In ruime zin omvat een vredes- en veiligheidsbeleid dan ook een actief
mensenrechtenbeleid en een streven naar een rechtvaardige verdeling van
de welvaart in de wereld. Op deze plaats behoeft hierop niet nader te
worden ingegaan. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de belangrijkste internationale achtergronden van de defensieproblematiek, zoals de verhouding
Oost-West, en daarmee samenhangende vraagstukken van wapenbeheersing en ontwapening.
Erkend moet worden dat de wereld nog ver is verwijderd van een
effectieve internationale rechtsorde. Er bestaat geen wereldwijde vorm van
supra-nationaal gezag waaraan staten zich volgens bepaalde gedragsregels
zouden moeten onderwerpen. De Verenigde Naties hebben helaas tot nu
toe niet het resultaat gebracht waarop bij de oprichting werd gehoopt.
Zolang geen goed functionerend stelsel van supra-nationale gezagshandhaving tot stand is gekomen moeten in de voorzienbare toekomst andere
wegen voor het behoud van duurzame vrede en veiligheid worden begaan.
In een dergelijke situatie valt de nadruk op het «natuurlijke recht op
individuele of collectieve zelfverdediging», zoals in het Handvest van de
Verenigde Naties vastgelegd. Sinds 1949 geeft Nederland hieraan uitdrukking door zijn lidmaatschap van de Navo. Overigens gaat het bij het
Atlantisch bondgenootschap om meer dan om militaire samenwerking ter
bescherming van gemeenschappelijke veiligheidsbelangen. Niet alleen
gemeenschappelijke belangen, maar ook gemeenschappelijke beginselen
verenigen de bondgenoten. Zij zijn, ingevolge de preambule van het
Noordatlantische verdrag «vastbesloten de vrijheid, het gemeenschappelijk
erfdeel en de beschaving van hun volken, welke zijn gegrondvest op
beginselen van democratie, persoonlijke vrijheid en rechtsorde veilig te
stellen».
De regering ziet het als haar taak het parlement en het Nederlandse volk
duidelijk te maken dat het Nederlands vredes- en veiligheidsbeleid zoals
dat in de Navo en de Verenigde Naties wordt gevoerd, niet alleen berust op
in het verleden genomen beslissingen, maar ook op een voortdurende
afweging van eigentijdse omstandigheden en ontwikkelingen.
De Oost-West verhouding. Deze verhouding is al meer dan 35 jaar de
belangrijkste factor in het Nederlandse veiligheidsbeleid. Enerzijds gaat het
om de fundamentele tegenstelling tussen twee geheel verschillende
maatschappijvormen. In het Westen staan eerbied voor het individu en
handhaving van de democratie voorop, terwijl de Sovjet-Unie wordt
gekenmerkt door de suprematie van één partij, door een autocratische
traditie en de Marxistisch-Leninistische ideologie. Anderzijds zijn er de
machtverhoudingen in de wereld, zoals die zich hebben ontwikkeld sedert
de Sovjet-Unie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog als de machtigste
mogendheid in Europa en Azië ging optreden. Dit, in samenhang met het
ideologische karakter van het Sovjet-stelsel, heeft in andere landen de
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vrees doen ontstaan voor pogingen van de Sovjet-Unie haar invloed uit te
breiden. In de jaren veertig leidde dit tot de ondertekening van het Noordatlantische verdrag. Sindsdien is het Atlantisch bondgenootschap de
grondslag van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
In het begin van de jaren zestig kwam in het Westen een discussie op
gang over de perspectieven van de betrekkingen tussen Oost en West. Dit
leidde in 1967 tot het rapport-Harmei, waarin voor het bondgenootschap
twee hoofdtaken werden omschreven. De eerste is de handhaving van een
voldoende gezamenlijk militair vermogen en politieke solidariteit om een
mogelijke aanval bij voorbaat af te schrikken en zo militaire en politieke
druk te voorkomen. Daartoe wordt gestreefd naar evenwichtige militaire
krachtsverhoudingen op een zo laag mogelijk niveau van bewapening.
Hiermee worden de voorwaarden geschapen voor het vervullen van de
tweede taak, het bevorderen van politieke ontspanning tussen Oost en
West.
In de eerste helft van de jaren zeventig waren met het Salt-l-verdrag en
de Slotakte van Helsinki belangrijke stappen op deze weg gezet. Aan het
eind van de jaren zeventig bleek echter dat de verwachtingen over de
détente-politiek te hoog waren gespannen. De westerse opvatting van
ontspanning bleek fundamenteel anders dan die van de Sovjet-Unie. Want
hoewel de Sovjet-Unie zegt vreedzame coëxistentie voor te staan, gaat zij
voort met ideologische strijd, al wil zij het gebruik van militaire middelen
zoveel mogelijk beperken. Zij ziet dat beleid ook als instrument om de sinds
de Tweede Wereldoorlog door haar tot stand gebrachte status quo in
Oost-Europa te legaliseren. De vreedzame coëxistentie heeft slechts
betrekking op de verhouding met het Westen. De betrekkingen binnen de
kring van de socialistische landen staan nog steeds in het teken van de
Brezjnev-doctrine van de beperkte souvereiniteit. Aan deze doctrine
ontleent de Sovjet-Unie het recht om de «socialistische verworvenheden»
in de «broederlanden» zo nodig met militair geweld in stand te houden. De
Sovjet-Unie is niet bereid, zoals het Westen verwacht, zich aan een zekere
gedragscode bij haar optreden in de Derde Wereld te houden. De politiek
van vreedzame coëxistentie die de Sovjet-Unie zegt na te streven, gaat ook
gepaard met een onverminderde opbouw van het Sovjet-russische militaire
vermogen.
Wat, uiteindelijk, de bedoelingen van de Sovjet-Unie zijn is wegens de
geslotenheid van het politieke systeem moeilijk vast te stellen. Vandaar dat
de meningen daarover worden beheerst door gissingen en speculaties,
waarbij soms de in het Westen gangbare waarden en gewoonten op het
Sovjet-systeem worden geprojecteerd. Het probleem van een onduidelijke
of zelfs onjuiste perceptie van het handelen van de tegenpartij doet zich
trouwens ook voor aan de kant van de Sovjet-Unie, ondanks de grote
openheid van de Westerse samenleving.
Het Westelijke ontspanningsbeleid is gericht op beheersing en beperking
van de spanning tussen Oost en West. Middelen daartoe zijn een constructieve dialoog, waardoor het wederzijdse wantrouwen wordt verminderd,
een veelomvattend wapenbeheersingsproces en samenwerking waar die in
beider belang is. Het doel is een bestel waarin alle volkeren van Europa
zonder vrees voor geweld of dwang in grotere harmonie dan thans met
elkaar zullen kunnen leven. Het uitgangspunt is niet de ideologische strijd
maar de overtuiging dat de democratische samenlevingen de levenskracht
en de flexibiliteit hebben om zich met vrucht te handhaven tegenover
andere maatschappijvormen. Menselijke contacten tussen Oost en West
zijn ook daarom voor de regering een essentieel onderdeel van de ontspanning.
In elk geval kan het Westen zich geen keuze laten opdringen tussen het
opkomen voor de mensenrechten enerzijds en het behoud van vrede en
stabiliteit anderzijds. De voortdurende schendingen van de mensenrechten
in Oost-Europa, en van het zelfbeschikkingsrecht zijn voor grote delen van
de bevolking daar onaanvaardbaar, en leiden tot instabiliteit. Bovendien
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geven zij aanstoot in de Westerse wereld en vormen aldus een bron van
spanning in de Oost-West verhouding. Wat het Westen in dit opzicht
vraagt, is overigens niets anders dan dat aan de beginselen, vastgelegd in
de Slotakte van Helsinki, die ook door de Sovjet-Unie is ondertekend,
inderdaad wordt voldaan.
De Conferentie voor veiligheid en samenwerking, CVSE, die op nakoming
van de slotakte toeziet, beperkt zich niet tot de rechten van de mens.
Evenmin is zij slechts een wapenbeheersingsforum. Het wezen van het
CVSE-proces ligt in de combinatie van deze twee elementen: de rol en de
positie van de individuele burger enerzijds, en de veiligheid en de betrekkingen tussen staten anderzijds. De erkenning van deze balans tussen staat
en individu is een belangrijke verworvenheid van de Slotakte. Het CVSEproces functioneert in belangrijke mate als een graadmeter van de OostWest verhouding, zoals het verloop van de bijeenkomst te Madrid heeft
doen zien. Dat ondanks de grote problemen in de Oost-West verhouding
toch een akkoord in Madrid is bereikt, getuigt van het belang dat over en
weer aan dit proces wordt gehecht.
Overziet men het beeld van de laatste jaren dan kan men tot geen andere
conclusie komen dan dat de ruimte voor een veelomvattende ontspanning
tussen Oost en West beperkt is. Nog steeds wordt de situatie in Europa
gekenmerkt door een fundamentele tegenstelling tussen twee maatschappelijke stelsels. Nog steeds is het stelsel dat aan de Oosteuropese bondgenoten van de Sovjet-Unie is opgelegd, een bedreiging voor de stabiliteit en
vrede in Europa.
Tegelijk blijft gelden dat de veiligheid van ons land niet los kan worden
gezien van die van de omringende landen en dat de defensie-inspanning
van Nederland alleen betekenis kan hebben in bondgenootschappelijk
verband. De regering richt zich tegen die achtergrond in haar Oost-Westbeleid vooral op oorlogvoorkoming en beheersing van de bestaande
spanningen, met name door het gaande houden van een zakelijke en
constructieve dialoog, waarin het wapenbeheersingsproces een zeer
belangrijke plaats inneemt. Voor succes bij het bereiken van die doelstellingen is het Atlantisch bondgenootschap onontbeerlijk. De regering beschouwt
daarom de Navo nog steeds als het fundament van de veiligheid van ons
land.
De Navo en de West-West betrekkingen. De regering is van opvatting dat
de redenen die vijf en dertig jaar geleden golden voor het Nederlandse
lidmaatschap van de Navo, nog onverkort van kracht zijn. Deze opvatting
vindt nog steeds brede steun onder de bevolking.
Sinds de oprichting van de Navo zijn echter de verhoudingen binnen het
bondgenootschap zelf aanzienlijk veranderd. Zo is de verhouding tussen de
Verenigde Staten en de Europese bondgenoten er gaandeweg een geworden
van gelijkwaardigheid. Dit is vooral het geval in economisch opzicht. De
Navo ziet zich echter thans ook gesteld voor de vraag of en zo ja op welke
manier deze gelijkwaardigheid bij de veiligheidspolitiek gestalte moet
krijgen en of de Europese bondgenoten in dit opzicht een grotere eigen
verantwoordelijkheid moeten gaan dragen.
Het belang van deze vraag werd versterkt door de ontwikkelingen in de
krachtsverhouding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Tot in de
jaren zestig was er sprake van een Amerikaans strategisch overwicht op
nucleair gebied. Daaraan kwam een eind toen de Sovjet-Unie het vermogen
verwierf onder alle omstandigheden met haar intercontinentale raketten de
Verenigde Staten onaanvaardbare schade toe te brengen. Daarmee kwam
de Amerikaanse bereidheid ter discussie om met alle middelen, zo nodig
ook met de strategische kernmacht, garant te staan als het Warschaupact
het Westeuropese grondgebied zou aanvallen.
Intussen had president De Gaulle zich al uitgesproken tegen een uitsluitende afhankelijkheid van de Amerikaanse nucleaire garantie en had
Frankrijk in 1966 het besluit genomen uit de geïntegreerde militaire
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structuur van de Navo te treden, zonder overigens het politieke overleg van
het Atlantisch bondgenootschap te verlaten. In datzelfde jaar werd de
«Nuclear planning group» (NPG) opgericht. De consultatie over nucleaire
aangelegenheden tussen de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten
is sedertdien sterk toegenomen.
De Verenigde Staten hebben een bijzondere positie en verantwoordelijkheid in het bondgenootschap. Dit land is de voornaamste tegenspeler van
de Sovjet-Unie in de wereld. Uitingen van de tegenstellingen - ideologische
en zakelijke - tussen beide staten beperken zich niet tot de veiligheidssituatie
in Europa, maar strekken zich over de gehele wereld uit. Deze rol van de
Verenigde Staten is in veel opzichten een andere dan die welke de Westeuropese landen zich willen of kunnen aanmeten. Het beleid, dat de Verenigde
Staten mede als gevolg van hun bijzondere positie voeren, kan dan ook in
sommige gevallen door Westeuropese landen verschillend worden
beoordeeld.
Europese samenwerking. Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag
hoe West-Europa en de Verenigde Staten in staat kunnen blijven bepaalde
verschillen van inzicht en uiteenlopende belangen te overbruggen, denkt
de regering aan een pragmatische aanpak. Zij gaat ervan uit dat alle
betrokkenen - ook de Verenigde Staten - belang hebben bij een onderling
afgestemd Europees geluid. West-Europa kan en moet bereid zijn eigen
verantwoordelijkheden te dragen. Dat onderstreept wel de noodzaak het
begrip te vergroten door de Noordamerikaanse partner beter inzicht te
verschaffen in Westeuropese belangen en opvattingen. Tegelijkertijd moet
duidelijk zijn dat naarmate de Westeuropese landen voor de veiligheid
nauwer gaan samenwerken, zij zich niet tegen de Verenigde Staten richten,
maar als partner van de Verenigde Staten een grotere rol in de wereld gaan
spelen.
De regering denkt bij verdergaande Europese samenwerking op dit
gebied aan een twee-sporenbeleid.
Het ene spoor wordt gevormd door de bespreking van veiligheidsvraagstukken binnen de Europese politieke samenwerking (EPS). De laatste jaren
zijn reeds in toenemende mate veiligheidspolitieke aspecten van internationale vraagstukken in de EPS aan de orde gesteld. Daarbij speelden met
name de zogenaamde Genscher-Colombo-voorstellen een rol. Deze
leidden tot het besluit de standpunten van de Europese Tien inzake de
politieke en de economische aspecten van de veiligheid te bespreken. De
regering hoopt dat hiermee de meer specifiek Europese belangen bij en
opvattingen over veiligheidsvraagstukken beter kunnen worden gecoördineerd. Zij is zich bewust van de beperkingen die voortvloeien uit het feit
dat in de EPS geen bindende afspraken kunnen worden gemaakt, omdat
deze samenwerking niet op een verdrag berust. Een complicatie is ook dat
het niet-Navo-lid Ierland wèl, en de Navo-landen Noorwegen, Spanje,
Portugal en Turkije niét deelnemen aan de EPS.
Belangrijker nog is de beperking die het primaat van de Atlantische
samenwerking aan de EPS stelt op die gebieden waar het veiligheidsbeleid
onlosmakelijk verbonden is aan het bondgenootschap met de Verenigde
Staten. Het gaat hier met name om onderwerpen als de strategie en de
nucleaire problematiek, waarover alleen een geloofwaardig en effectief
beleid kan worden gevoerd in directe samenwerking met de Verenigde
Staten.
Ter doorbreking van de blokken en de deling van Europa, is wel gepleit
voor andere samenwerkingsverbanden, zoals Europa als zelfstandige derde
macht. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen West-Europa
alleen en Europa als geheel zonder de Sovjet-Unie. De laatste variant
veronderstelt dat de Oosteuropese landen in vrijheid en onafhankelijkheid
over hun lot kunnen beschikken. Er is echter geen reden aan te nemen dat
de Sovjet-Unie bereid is Oost-Europa de vrijheid te geven, mede omdat zij
de Oosteuropese landen als een militair schild tegen het Westen hanteert.
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In het verleden - nog zeer onlangs in Polen - is meermalen gebleken dat
de Sovjet-Unie niet bereid is tot toegeeflijkheid op dit punt.
Een situatie waarbij alleen West-Europa een zelfstandige positie zou
gaan innemen, behoort niet tot de reële mogelijkheden. De Westeuropese
landen werken weliswaar nauw samen, maar voorwaarde voor een
gezamenlijk Europees veiligheidsbeleid is de totstandkoming van verregaande politieke eenheid. Deze is thans te weinig ontwikkeld om als basis voor
een gezamenlijk veiligheidsbeleid te dienen. Het is niet te verwachten dat
dit binnen afzienbare tijd zal veranderen.
Een verenigd West-Europa zou bovendien de beschikking hebben over
een eigen kernmacht, waarvan de samenstellende delen in de Britse en
Franse kernmachten al aanwezig zijn. Zo'n Westeuropese kernmacht is
ongewenst, omdat zij de stabiliteit tussen Oost en West ernstig in gevaar
zou brengen. Zij zou ook op gespannen voet staan met ons beleid van
non-proliferatie. Daarnaast is er de speciale positie van de Bondsrepubliek
met betrekking tot nucleaire aangelegenheden.
Ten slotte zou een onafhankelijke Westeuropese defensie ook voor
bijzonder grote problemen gesteld worden door de geringe beschikbare
diepte op het Westeuropese vasteland en door de afhankelijkheid van
grondstoffen die van buiten Europa moeten worden aangevoerd.
De regering is dan ook van mening dat het beleid er de komende jaren
op moet zijn gericht in het kader van met name de EPS te komen tot een
grotere Europese samenwerking op veiligheidsgebied, die complementair
is aan de samenwerking in het kader van de Navo.
Het tweede spoor van Europese veiligheidssamenwerking wordt gevormd
door de samenwerking bij concrete defensieprojecten, zoals bij de productie
en aanschaf van materieel. De Independent European Programme Group
(IEPG), waarvan ook Frankrijk lid is, zoekt naar mogelijkheden voor Europese
samenwerking op het gebied van defensie-materieel. Zij vergelijkt daartoe
de materieelvervangingsschema's van de lid-staten en coördineert de
daaruit voortvloeiende activiteiten.
De IEPG is ook de «gesprekspartner» in de transatlantische dialoog met
de Verenigde Staten, gericht op een meer evenwichtige verdeling van de
produktie en afname van defensiematerieel tussen Europa en de Verenigde
Staten. (Zie ook hoofdstuk V).
In hetzelfde spoor ligt de samenwerking in de Eurogroep. Daarvan
maken naast de Navo-landen die deelnemen aan de EPS ook Noorwegen,
Portugal, Spanje en Turkije deel uit. Hoofddoel van de Eurogroep is het
bevorderen van de defensiesamenwerking tussen de Europese bondgenoten
ter vergroting van de gezamenlijke inspanning.
Defensie-inspanning. Regelmatig klinken in de Verenigde Staten geluiden
over gebrek aan bereidheid in West-Europa om voldoende tot de gezamenlijke verdediging bij te dragen. In het Congres en bij het publiek blijkt nog al
eens een scheef beeld te bestaan over de werkelijke inspanning aan deze
kant van de Atlantische Oceaan. De regering verwacht niet dat zich in de
Verenigde Staten een fundamentele kentering in het veiligheidsbeleid zal
voordoen. Een nieuwe politiek van Amerikaans isolationisme, met als
gevolg dat de Amerikaanse troepen in Europa aanzienlijk zullen worden
ingekrompen of zelfs geheel teruggetrokken, is zeer onwaarschijnlijk. Maar
stemmen die dit bepleiten, mogen niet worden onderschat. Zowel in
bilaterale contacten als in het verband van gezamenlijke voorlichtingsactiviteiten van de Eurogroep spant de regering zich in om met feitelijke
informatie de beeldvorming in de Verenigde Staten over de Europese
defensiebijdrage, en meer in het bijzonder over het Nederlandse aandeel
daarin, in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.
De Westeuropese landen hebben rond 3 min. militairen in dienst en de
Verenigde Staten 2 min. Met inbegrip van mobilisabele troepen zijn het er
6 en 3 min. Van de parate troepen in Europa leveren de Europese bondgenoten samen, de Franse strijdkrachten niet meegeteld, 90% van de land-
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strijdkrachten, 80% van de tanks en 80% van de gevechtsvliegtuigen. Op
de Atlantische Oceaan en in de Europese wateren is 70% van de oorlogsschepen Europees. Het grootste deel van de infrastructuur voor de verdediging van Europa wordt door de Europese landen geleverd en veel civiel
materieel als schepen, vliegtuigen en voertuigen is in geval van nood
beschikbaar voor militaire doeleinden. Een belangrijke last die de vele
Europeanen dragen is de dienstplicht. Deze bijdrage aan de gezamenlijke
verdediging is niet in geld uit te drukken. Een niet te onderschatten bijdrage
tot stabiliteit in internationale verhoudingen is de omvang van de Europese
hulp aan ontwikkelingslanden, die een veelvoud is van de Amerikaanse
inspanning op dit gebied.
De veiligheid buiten het Navo-gebied. Terwijl in Europa, sinds de
oprichting van de Navo, de vrede tussen Oost en West is gehandhaafd, zijn
elders tal van gewapende conflicten uitgebroken. Sommige raken, hoewel
zij zich buiten het Navo-verdragsgebied hebben voltrokken, de veiligheid
van het bondgenootschap zoals de Russische inval in Afghanistan en de
Iraans-lraakse oorlog. Gezien de onrust en spanningen in de wereld, moet
er mee rekening worden gehouden dat ook in de toekomst crises elders
hun weerslag kunnen hebben op het bondgenootschap.
Ook vitale belangen van één of meer lid-staten afzonderlijk kunnen
worden aangetast. Tot deze belangen kunnen ook economische behoren.
De geïndustrialiseerde landen, vooral die in West-Europa, zijn sterk
afhankelijk van grondstoffen die uit andere werelddelen moeten worden
aangevoerd. Zo zou een langdurige stagnatie van de aanvoer van ruwe olie
uit de Perzische Golf, waarvan West-Europa voor een aanzienlijk deel van
zijn olie-import afhankelijk is,ernstige gevolgen hebben voorde economieën
van de Westeuropese bondgenoten. In dit verband baart in het bijzonder
de gespannen situatie in het Midden-Oosten ernstige zorg.
De tegenstellingen tussen Oost en West hebben ongetwijfeld ook hun
weerslag op de ontwikkelingen in de Derde Wereld. De regering meent
echter dat het onjuist is conflicten en instabiliteit in de Derde Wereld vooral
in het licht van de Oost-West tegenstelling te bezien. Bij analyses van
oorlogen en crises in de Derde Wereld blijkt dat de oorzaken daarvan vaak
zijn gelegen in lokale omstandigheden. De oorlog tussen Irak en Iran is
hiervan een duidelijk voorbeeld.
De regering legt de nadruk op het belang van niet-militaire middelen
voor het voorkomen, beheersen en oplossen van conflicten buiten het
Navo-gebied. Economische maatregelen kunnen op langere termijn
bijdragen tot de stabiliteit. Ontwikkelingshulp kan hierbij een belangrijke
rol spelen. Op diplomatiek terrein streeft de regering ernaar door een aktief
beleid - met name in het kader van de Europese politieke samenwerking bij te dragen aan politieke oplossingen voor lokale conflicten. Militair toont
Nederland, door zijn deelname aan vredesoperaties in internationaal
verband, zijn bereidheid zich in te zetten voor het bewaren van de vrede
buiten het Navo-gebied.
Het doel van de Navo is de handhaving van de veiligheid in het verdragsgebied. Uitbreiding van het gebied is niet gewenst en niet aan de orde. Wel
vinden over ontwikkelingen buiten het Navo-gebied die gevaren kunnen
opleveren voor de vitale belangen van de Navo of van één of meer lid-staten
binnen het bondgenootschap, consultaties plaats. Het overleg betreft de
wijze waarop de lid-staten deze problemen het best kunnen benaderen.
De Verenigde Staten hebben voor eventueel optreden buiten het Navoverdragsgebied een aparte strijdmacht, de Rapid Deployment Force (RDF),
gevormd. Deze bestaat ten dele uit eenheden die tevens voor bondgenootschappelijk optreden zijn bestemd. Ook andere bondgenoten beschikken
over zulke strijdkrachten. De Navo bestudeert momenteel de gevolgen die
zich kunnen voordoen voor de verdediging van West-Europa wanneer
dergelijke eenheden buiten het verdragsgebied worden ingezet.
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Ontwapening, ontwikkeling en non-proliferatie. Een extra dimensie aan
de vraagstukken van internationale veiligheid wordt nog gegeven door het
feit dat in vele landen van de Derde Wereld sprake is van een bewapeningsinspanning, die ten koste gaat van de noodzakelijke maatschappelijke
en economische ontwikkeling. Deze inspanning geldt vooralsnog vooral de
conventionele bewapening. Sommige staten van de Derde Wereld moeten
echter in staat worden geacht nucleaire wapens te produceren. Gaan zij
hiertoe over dan zal dat ernstige gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit
en de veiligheid, niet alleen in het betrokken gebied maar ook in de rest
van de wereld. Een actief non-proliferatiebeleid is daarom onontbeerlijk.
Het wekt zorg dat toonaangevende landen in de Derde Wereld tot dusver
het Non-proliferatieverdrag (NPV) weigeren te ratificeren en zich daardoor
onttrekken aan internationaal toezicht op al hun nucleaire activiteiten.
B. DE KERNWAPENPROBLEMATIEK
Inleiding. Door de eeuwen heen hebben overheden zorg gedragen voor
bescherming tegen gevaren van buitenaf. Het is een vanzelfsprekendheid
dat de staat de veiligheid van de burgers verzekert en het grondgebied
beschermt. Die wezenlijke taak van de staat is onbetwist.
Vanzelfsprekendheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de
staat voor de veiligheid houdt niet in dat het gevoerde veiligheidsbeleid
onbetwistbaar is of zou moeten zijn. Ons democratisch bestel eist dan ook
op dit gebied de plicht van verantwoording. Deze plicht dringt zich des te
sterker op als sprake is van diepgaande meningsverschillen over enkele
wezenlijke onderdelen van het veiligheidsbeleid.
Zulke verschillen bestaan ook in onze samenleving, en worden bovenal
veroorzaakt door het kernwapen. Sinds Hirosjima en Nagasaki heeft de
mogelijkheid van hernieuwd gebruik van kernwapens aanleiding gegeven
tot voortdurende zorg, verontrusting en angst. Deze gevoelens, die bovenal
zijn ingegeven door de onvoorstelbaar grote vernietigingskracht van deze
wapens, hebben zich sinds de Tweede Wereldoorlog geuit op verschillende
manieren en met uiteenlopende hevigheid. Soms fel, soms minder hoorbaar
en zichtbaar, maar zonder ooit te verdwijnen. De voortgaande bewapening
en technologische ontwikkelingen hebben deze gevoelens de laatste jaren
alleen maar versterkt. Het gevaar van oorlog tussen Oost en West lijkt in de
ogen van veel mensen te zijn toegenomen. In verschillende Westeuropese
landen en in de Verenigde Staten hebben de bewegingen tegen de kernwapens dan ook een massaal karakter aangenomen.
Dat politieke partijen en regeringen zich hiervan ernstig rekenschap
geven is zeker geen plichtmatige reactie of slechts het gevolg van de
omvang van deze protestbewegingen. Dat de vredesbewegingen - hoe
uiteenlopend zij ook zijn - invloed hebben op de politieke besluitvorming in
verschillende landen, heeft ook te maken met de juistheid van sommige
kritiek. De kritiek en de geboden alternatieven hebben betrekking op
kernpunten van het Westerse veiligheidsdenken. Vandaar de fundamentele
aard van de discussie.
Het kernwapenbeleid voor de langere termijn moet worden vastgesteld
onder moeilijke omstandigheden. De afgelopen jaren is hierover al veel
gesproken en de standpunten die zijn ingenomen zijn vaak verhard en
staan voor sommigen zelfs niet meer ter discussie. Uitleg en verantwoording
van de overwegingen die ten grondslag liggen aan een verantwoord
veiligheidsbeleid kunnen in zo'n situatie makkelijk uitmonden in een
«dialoog tussen doven». Nu de tijd nadert voor beslissingen over dit even
wezenlijke als fel omstreden overheidsbeleid, is van belang niet alleen wat
wordt besloten maar ook hóe dat gebeurt. Naast de noodzaak van een
verantwoord kernwapenbeleid speelt evenzeer de noodzaak van voldoende
steun van onze samenleving hiervoor.
De poging een verantwoord beleid te formuleren, dat kan rekenen op
voldoende steun in de samenleving, wordt bemoeilijkt door de complexiteit
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en de weerbarstigheid van de kernwapenproblematiek. Voor- en tegenstanders van kernwapens zijn het eens over het doel dat moet worden nagestreefd: het voorkomen van oorlog. Maar hun wegen scheiden zich op het
punt waar de middelen om dit doel te bereiken en de prijs die ervoor moet
worden betaald, ter sprake komen. Het is echter precies op datzelfde punt
dat beide groepen zich bewust moeten zijn dat geen van beide het volstrekte
gelijk kan opeisen. Ook dat hebben de voor- en tegenstanders gemeen.
Beide zien zich gesteld voor grote morele, politieke en militair-operationele
problemen. Want er is geen beleid gericht op het voorkomen van oorlog
dat geen risico's met zich meebrengt, dat vrij is van morele vragen en dat
de moeilijke keuzen waarvoor een gevaarlijke wereld en de ingewikkelde
strategische vraagstukken ons plaatsen, kan ontlopen. Hoe moeilijk het is
een oordeel te vellen over al deze aspecten van de kernbewapening en de
nucleaire afschrikking, blijkt wel uit de zeer uiteenlopende standpunten die
tot dusver door regeringen, partijen, kerken en andere maatschappelijke
groeperingen zijn ingenomen.
De regering kan nu nog niet concreet aangeven tot welke bijdrage van
Nederland op nucleair gebied zij zal besluiten. Na wat hiervoor is geschreven
over het belang van het kernwapenvraagstuk in het totale veiligheidsbeleid,
over het gewicht van de politieke en maatschappelijke inzichten en over de
noodzaak van een diepgaande en verhelderende discussie ziet de regering
het eens te meer als haar plicht hier in te gaan op een aantal overwegingen
die bij haar eindoordeel een grote rol zullen spelen.
Kernwapens, politiek en militaire macht. Kernwapens hebben het denken
over oorlog veranderd. Na gebruik van kernwapens op grote schaal kan er
geen sprake meer zijn van winnaars, maar uitsluitend van verliezers.
Gevolg is immers de vernietiging van staat en maatschappij van de
oorlogvoerende partijen, van hun bondgenoten en mogelijk van landen die
niet rechtstreeks bij het conflict zijn betrokken. Er is geen enkele zekerheid
dat inzet, hoe beperkt ook, van kernwapens niet binnen de kortste keren
escaleert. Dit heeft velen ertoe gebracht deze wapens op absolute wijze
tegemoet te treden en de volstrekte uitbanning ervan te eisen. Zij zien ze
als een dodelijk gevaar voor de hele mensheid en voor de hele wereld.
Militaire macht die mede op kernwapens berust mag naar hun mening niet
langer een middel zijn in de politieke betrekkingen tussen staten: het bezit
van kernwapens leidt immers in hun visie onvermijdelijk eens tot de
ondergang.
De oorzaak van het uitbreken van oorlog kan in bepaalde gevallen onder
meer worden toegeschreven aan eigenschappen van de bewapening. Zo
zou de techniek het uitvoeren van een preëmptieve aanval mogelijk kunnen
maken, wat de andere partij ertoe zou kunnen verleiden als eerste toe te
slaan uit vrees anders zelf vernietigd te worden. Een destabiliserend effect
kan ook uit de bewapening ontstaan, als gevolg van grote onevenwichtigheden in het militaire vermogen waardoor de sterkere partij zich overmoedig
kan gedragen en daardoor - gewild of ongewild - bijdraagt tot het ontstaan
van een conflict.
Degenen die oorlogsgevaar toeschrijven aan de kernbewapening - of
aan bewapening in het algemeen - gaan voorbij aan de veelsoortige
ontstaansvormen van oorlog en geven de indruk alsof militaire macht in de
internationale politiek zou zijn weg te denken. Kennis van de omstandigheden
waarin oorlogen kunnen uitbreken is van groot belang, maar het betekent
niet dat we daarmee automatisch beschikken over een beleidsplan om het
verschijnsel oorlog te bestrijden, zoals de oorzaken van wereldproblemen
als honger, armoede of epidemieën kunnen worden blootgelegd en
bestreden.
Het vraagstuk van oorlog en vrede is veelomvattend en het ontstaan en
de loop van een conflict kunnen niet worden beschreven - en zeker niet
voorgeschreven - aan de hand van wat bekend is over de bewapening. Het
laat zich niet uitsluitend vatten in de kernwapenproblematiek. De beslissing
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over gebruik van militaire macht wordt genomen in nu niet te voorziene
omstandigheden. Het ontstaan en het verloop van oorlogen zijn in het
verleden beïnvloed door factoren als de doelstellingen die het politieke
leiderschap van staten stelt, door de mogelijkheden die daarbij door
militaire macht wordt geboden, en door de mate waarin de samenleving
- de bevolking - het gevoerde beleid steunt.
Het gevaar van het oplopen van spanningen en van een militair conflict
is vooral afhankelijk van het handelen van de mensen en samenlevingen
die achter de wapens schuilgaan. Het is een gevaarlijke illusie te denken
dat vrede blijvend wordt gevestigd wanneer de kernwapens verdwijnen.
Zelfs al zou een kernwapenvrije wereld mogelijk zijn, dan verdwijnt
daarmee nog niet het verschijnsel oorlog uit de wereld. Evenmin verdwijnt
de betekenis van militaire macht naar de achtergrond. Integendeel, deze
neemt juist toe en het gevaar van een conventionele oorlog in Europa
wordt niet kleiner, maar groter.
Het bestaan van kernwapens met het gevaar van een kernoorlog eist
onze aandacht voortdurend op. De werkelijkheid gebiedt ons vast te stellen
dat kernwapens zijn uitgevonden en dat die uitvinding niet ongedaan kan
worden gemaakt. Ook al zouden staten het eens kunnen worden over een
verdrag dat kernwapens verbiedt, dan is daarmee nog niet zeker dat
kernwapens niet opnieuw worden gemaakt en in geval van oorlog ingezet.
De werkelijkheid is ook, dat kernwapens door hun aard de oorlog als
middel om geschillen tussen staten te beslechten hoogst onwaarschijnlijk,
zo niet onmogelijk maken. Kernwapens dwingen regeringen tot de grootst
mogelijke behoedzaamheid. De neiging tot overheersing, gepaard aan de
onjuiste militaire kansberekeningen en het gevaar van nationalisme of
ideologie, die tot geweld kunnen leiden, worden door de kernbewapening
beteugeld. Kernwapens zijn voor alles politieke wapens: zij spelen hun rol
in tijd van vrede en zijn in feite ongeschikt voor oorlogvoering. Kernwapens
zijn middelen voor de politiek van oorlogvoorkoming.
Kernwapens maken niet alleen een kernoorlog, maar élke oorlog tussen
Oost en West, ook een conventionele, vrijwel onmogelijk. De mate van
stabiliteit in Europa en tussen Oost en West staat in schril contrast met die
in de andere delen van de wereld. In landen van de Derde Wereld, die
buiten het afschrikkingssysteem tussen Oost en West vallen, zijn sinds de
Tweede Wereldoorlog meer dan 100 oorlogen gevoerd met 30 tot 35
miljoen doden. Afschaffing van de kernwapens zou ertoe bijdragen Europa
«rijp» te maken voor een conventionele oorlog en zou het klassieke denken
van verovering en overheersing met militair geweld weer mogelijk maken.
De erkenning van de rol van kernwapens in de afschrikking lost het
veiligheidsvraagstuk allerminst op. Een blind vertrouwen in deze wapens
verdient dan ook evenzeer correctie als de onvoorwaardelijke afwijzing
ervan. De mogelijkheid van absolute vernietiging en vergelding mag er niet
toe leiden, dat de betrekkelijkheid van de bestaande vrede en veiligheid uit
het oog wordt verloren.
De betrekkelijkheid van de begrippen vrede en veiligheid blijkt ook
hieruit, dat beide verschillend worden uitgelegd niet alleen tussen maar
ook binnen de Navo en het Warschaupact.
Het is van belang een zo duidelijk mogelijke voorstelling te krijgen van de
werkelijke militaire macht en politieke doelstellingen van de Sovjet-Unie.
Geen behoefte bestaat aan overdrijving van de «Sovjet-dreiging», maar
evenmin mogen we de ogen sluiten voor het feit dat de Sovjet-Unie niet
schroomt haar militaire macht te gebruiken tegenover zwakkeren en deze
macht ziet als een verworvenheid, onmisbaar voor haar status als supermogendheid. Dit neemt niet weg dat de leiders van de Sovjet-Unie zich
bewust zijn van de gevaren die een kernoorlog ook voor hun land met zich
meebrengt. Desondanks zijn kernwapens geïntegreerd in de Sovjet-leer
van de operationele en tactische oorlogvoering. De houding en gedrag van
de Sovjet-Unie staan vanzelfsprekend niet los van wat het Westen doet,
maar worden vooral en meer dan in Westerse landen bepaald door het
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geheel eigen denken en handelen van deze staat in de betrekkingen tussen
Oost en West.
Een heel belangrijke factor in de verhouding tussen de Verenigde Staten
en West-Europa is de geografische scheiding van beide continenten. De
vrees voor een botsing tussen Oost en West op Westeuropees grondgebied
is begrijpelijk. Het is vanzelfsprekend dat de bescherming van het eigen
grondgebied een wezenlijk belang is voor de Westeuropeanen. De garantie
van de Amerikaanse strategische kernmacht maakt de Sovjet-Unie duidelijk,
dat de veiligheid en het behoud van West-Europa evenzeer een wezenlijk
Amerikaans belang is. Om de geloofwaardigheid daarvan te handhaven
mag op geen enkele manier de indruk worden gewekt dat het Westen in
staat en bereid zou zijn een conflict gedurende langere tijd tot Europa te
beperken. In dit verband draagt de Amerikaanse regering bijzondere
verantwoordelijkheid voor zowel verklaringen over als de uitvoering van
haar kernwapenbeleid.
Verantwoordelijkheid dragen echter ook de Westeuropese bondgenoten.
Ook al beoordelen vele Westeuropeanen de macht en bedoelingen van de
Sovjet-Unie anders dan het geval is in de Verenigde Staten, het zal een
ieder volstrekt duideiijk moeten zijn dat de Sovjet-Unie West-Europa
noodzaakt zijn veiligheid als een ernstig probleem te zien. De Westeuropese
staten zullen in de eerste plaats zelf voor een goede conventionele verdediging van hun grondgebied moeten zorgdragen. Een te sterk steunen op de
Amerikaanse nucleaire garantie stelt enerzijds een te hoge eis aan de
Verenigde Staten en dreigt anderzijds te leiden tot een verlies van besef
verantwoordelijk te zijn voor eigen veiligheid. Het militair vermogen om
samen met de Amerikanen West-Europa te beveiligen is aanwezig; de wil
mag daarbij niet achter blijven. Voor het handhaven van de Westerse
veiligheid zijn maatschappelijke steun en zelfvertrouwen onontbeerlijk.
Zonder zich bij de bestaande werkelijkheid neer te leggen, moet Nederland
rekening houdend met die werkelijkheid, zijn voortbestaan verzekeren en
daarvoor eigen verantwoordelijkheid dragen. In een wereld met kernwapens
is er geen alternatief voor rationele afwegingen en rationeel handelen.
Zoals een deskundige bij uitstek, Raymond Aron, concludeerde: «Si l'on ne
parie pas sur la raison, sur quoi parier?» (Als men niet op de rede wedt, op
wat dan wel?). De regering kan en mag zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke Westerse veiligheid. Zij wil op grond
van rationele afweging van de vele hiervoor beschreven factoren komen
tot een passende nucleaire bijdrage.
Nederland heeft besloten een bij uitstek nationale taak, de landsverdediging, gezamenlijk met anderen te verrichten. Dat houdt beperkingen van de
eigen beslissingsvrijheid in. Hierbij kan de vraag rijzen of bepaalde aspecten
van internationale samenwerking, ook op het gebied van onze verdediging
niet op gespannen voet staan met onze Grondwet. Dit speelt op het
ogenblik met betrekking tot de - eventueel - in Nederland te plaatsen
nucleaire middellange afstandwapens. De Raad van State is hieromtrent
om een advies gevraagd. Dit advies zal, vergezeld van de adviesaanvrage,
zo snel mogelijk na ontvangst worden toegezonden aan de Staten-Generaal.
Kernwapens en ethiek. Het afwegen van feiten en inzichten aangaande
de kernbewapening beperkt zich niet tot internationaal-politieke factoren.
Morele overwegingen lopen daar dwars doorheen. Dat het ook hier gaat
om moeilijke keuzen blijkt wel uit standpunten die tot dusver na lang
beraad zijn ingenomen door kerken en andere maatschappelijke groeperingen. Deze lopen namelijk uiteen. Sommigen hebben het gebruik èn het bezit
van kernwapens, en daarmee de nucleaire afschrikking, veroordeeld.
Anderen gaan minder ver: zij wijzen weliswaar elk gebruik van kernwapens
af, maar achten de afschrikking (nog) wel aanvaardbaar. Weer anderen
keren zich alleen tegen het eerste gebruik van kernwapens: of veroordelen
met zoveel woorden alleen het gebruik van kernwapens tegen civiele
doelen. Gemeenschappelijke uitgangspunten, waarvan toch bijvoorbeeld
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bij de kerken sprake is, leiden blijkbaar niet tot een zelfde oordeel. De feiten
spreken duidelijk niet voor zich zelf; een eensluidend ethisch standpunt
dringt zich niet automatisch op.
Tegenstanders van kernbewapening lijken op het eerste gezicht het gelijk
aan hun kant te hebben, omdat kernwapens massavernietigingswapens
zijn. Het gebruik van kernwapens is naar hun mening volstrekt verwerpelijk.
De ongekend grote vernietigingskracht van het kernwapen heeft de
gedachte van een «rechtvaardige oorlog» irrelevant gemaakt. In een
kernoorlog zijn, menen de tegenstanders, de aan de theorie van de rechtvaardige oorlog ontleende beginselen van «discriminatie» (tussen combattanten en non-combattanten) en van «proportionaliteit» (tussen de rechtvaardigheid van de zaak en de kwade gevolgen van een oorlog) niet langer van
toepassing.
Het is logisch dat velen zich niet alleen verzetten tegen de kernwapens,
maar ook tegen de nucleaire afschrikking. Zij menen dat het nooit is
toegestaan te dreigen met iets dat in zich zelf immoreel is - het gebruik van
kernwapens - , ook niet als middel om een goed doel - het voorkómen van
oorlog - te verwezenlijken.
Wie zich een verantwoord oordeel - ook in morele zin - wil vormen over
een bepaald verschijnsel, moet rekening houden met omstandigheden
waarin dat verschijnsel zich voordoet. Standpunten inzake goed en kwaad
mogen niet in abstracto, los van de werkelijkheid, worden bepaald. Wie
een moreel oordeel wil vellen over kernwapens en over de politiek van
afschrikking met behulp van kernwapens, kan dan ook niet voorbij gaan
aan de elders in deze Nota uitgewerkte overwegingen van internationaalpolitieke aard en van de rol van militaire macht:
- kernwapens zijn in de wereld en kunnen daaruit niet meer worden
verwijderd;
- kernwapens zijn niet alleen maar massavernietigingswapens, maar
hebben een oorlogvoorkomende werking; en
- voor de huidige strategie, die op nucleaire afschrikking berust, bestaan
geen bruikbare alternatieven.
Omdat de internationale politiek slechts bij uitzondering de kans biedt te
kiezen tussen volledig «goed» en «kwaad», kunnen standpunten over die
politiek zelden absoluut zijn. Ze zijn «situationeel», dat wil zeggen: ze
kunnen niet worden gescheiden van de omstandigheden. Zedelijk juist
handelen houdt bovendien in dat wordt rekening gehouden met de
voorzienbare gevolgen van het beleid dat wordt voorgestaan. Dit alles
geldt ook voor een fundamenteel standpunt over kernwapens. Wil dat
verantwoord zijn, dan moet het rekening houden met de gevaarlijke
tegenstellingen die tussen staten bestaan en met de gevolgen van een
eenzijdig afstoten van kernwapens.
Op soortgelijke wijze kan de nucleaire afschrikking worden verdedigd.
Hoewel de intentie die daarin ligt besloten om - hoe voorwaardelijk ook in uiterste nood kernwapens in te zetten in zich zelf slecht is, is zij de prijs
die moet worden betaald om het doel van het voorkomen van oorlog te
verwezenlijken. Het bezit van kernwapens, eigen aan de afschrikking, heeft
immers de morele intentie gebruik van deze wapens juist uit te sluiten. Dit
bezit is louter passief; het is geen middel voor intimidatie of chantage.
Erkennen dat de politiek van nucleaire afschrikking werkt en dat daardoor
de betrekkingen tussen Oost en West alle schijn van het tegendeel ten spijt,
tegenwoordig stabiel en veilig zijn, houdt niet in dat zij ten eeuwigen dage
moet worden aanvaard als het laatste woord op het gebied van de internationale vrede en veiligheid. Daarvoor is de bereidheid kernwapens tegen
een ander te gebruiken, ook al is dat uitsluitend ter zelfverdediging en in
uiterste nood, te afschuwwekkend. We moeten blijven streven naar een
meer aanvaardbare grondslag van de internationale vrede en veiligheid.
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Ook is en blijft het geboden te streven naar het zoveel mogelijk stabiliseren
van het nucleaire evenwicht tussen Oost en West op een zo laag mogelijk
niveau van nucleaire en conventionele wapens door tweezijdige wapenbeheersing en wapenvermindering.
Dit alles leidt tot de slotsom dat de regering de politiek-strategische rol
van kernwapens onder de huidige omstandigheden na ethische toetsing
aanvaardt. Dat wil niet zeggen dat ze «goed» zijn, want kernwapens zijn en
blijven massavernietigingswapens. Evenmin zijn ze zonder meer «slecht»,
want kernwapens vervullen een oorlogvoorkomende functie. Kernwapens
als middel tot afschrikking zijn net als andere wapens een «kwaad», maar
wel het minste van twee «kwaden».
Kernwapens en militaire strategie. De opvattingen over de nucleaire
afschrikking en de oorlogvoorkoming moeten hun neerslag vinden in de
militaire strategie en in de samenstelling en organisatie van de bondgenootschappelijke verdediging. Bij het vertalen van nucleaire afschrikking in
wapensystemen stuit men onvermijdelijk op het probleem dat kernwapens,
naast hun bij uitstek politieke betekenis, een militair-operationele functie
hebben. Hoewel het wezen van de nucleaire afschrikking ligt in het vergelden
van agressie («deterrence by punishment»), kunnen kernwapens niet
geheel worden losgemaakt van de verdediging als zodanig, die beoogt de
tegenstander de toegang tot het eigen grondgebied en de kans op een
militaire overwinning te ontzeggen («deterrence by denial»).
Nucleaire strategie hinkt onvermijdelijk op twee gedachten. Een probleem
dat het samengaan van de politieke en militaire betekenis van kernwapens
met zich meebrengt is de noodzaak te denken over het onvoorstelbare.
Enerzijds kan nucleaire vernietiging niet rationeel als mogelijkheid worden
benaderd, anderzijds moet er een voorstelling bestaan van de manier
waarop een agressor kan worden weerhouden een conflict te beginnen.
Daarvoor zijn voorbereidingen nodig, die berusten op de eigen inschatting
van de strategie van de tegenstander en van de middelen die hem ter
beschikking staan. Zulke voorbereidingen die dus noodgedwongen op
grond van denkbeeldige scenario's moeten worden getroffen, mogen niet
worden gezien als een plan voor het voeren van een oorlog. De Navo heeft
zulke plannen niet.
Het onderscheid tussen de twee aspecten van afschrikking gaat in de
praktijk in veel opzichten verloren. Het ene hangt onverbrekelijk samen met
het ander en beide aspecten spelen altijd tegelijkertijd een rol bij de
beoordeling van de functie van de verschillende categorieën kernwapens in
de nucleaire afschrikking. Men kan verschillend denken over de betekenis
van beide aspecten. Het oordeel hierover vormt een belangrijk uitgangspunt
voor de verdere uitwerking van de strategie en voor de bewapening.
De regering meent dat de nucleaire strategische strijdkrachten van de
Verenigde Staten de kern van de Westerse afschrikking vormen. Daarnaast
moet ter afschrikking van een aanval in Europa een koppeling bestaan
tussen deze strijdkrachten en die in West-Europa. Deze koppeling wordt,
behalve door de aanwezigheid van enkele honderdduizenden Amerikaanse
militairen ook tot stand gebracht door nucleaire wapens die vanaf Westeuropees grondgebied doelen in het gebied van het Warschaupact kunnen
bedreigen. De twee aspecten van afschrikking komen ook tot uiting in de
functie van deze wapens, evenals trouwens in die met een kortere dracht.
Deze zogenaamde theater nucleaire wapens (TNW) mogen niet worden
opgevat als een versterking of als louter een aanvulling van de conventionele
verdediging. Daarmee zou geheel ten onrechte worden gesuggereerd dat
deze wapens bestemd zijn voor het voeren van een oorlog. Vanaf het
moment dat kernwapens in West-Europa zijn ingevoerd, bestaat het gevaar
dat die indruk zou postvatten. Dit probleem is steeds klemmender geworden
door de verschuivingen op het gebied van de militaire krachtsverhoudingen.
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In de jaren zestig bezaten de Verenigde Staten een strategisch-nucleair
overwicht. Sinds die tijd is de Sovjet-Unie er geleidelijk in geslaagd
strategisch-nucleaire pariteit met de Verenigde Staten te bereiken en
tevens een nucleair overwicht in Europa te vestigen. Daarmee dreigt zij het
politieke besef en de overtuiging van de «strategische eenheid» in het
Westen te verzwakken, waardoor de geloofwaardigheid van onze strategie
wordt aangetast. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de relatieve bijdrage
tot de afschrikking van de verschillende categorieën TNW opnieuw ter
discussie is gesteld.
Daarom heeft Nederland in de verschillende Navo-fora herhaaldelijk tot
uitdrukking gebracht dat de veranderingen tussen Oost en West op
militair-strategisch gebied het noodzakelijk hebben gemaakt de omvang en
samenstelling van de theater-nucleaire wapens in Europa kritisch door te
lichten. Dat gebeurde in het besef van het bestaan van verschillende
- maar gefundeerde - opvattingen over nucleaire strategie en van uiteenlopende - maar gerechtvaardigde - politieke invalshoeken. De aard van het
onderwerp van studie - zo is inmiddels gebleken - sluit overeenstemming
niet uit, maar accentverschillen in de beoordeling van vele afzonderlijke
aspecten blijven onvermijdelijk bestaan.
Tegelijk met het moderniseringsbesluitvan december 1979 werd besloten
aan de High Level Group (HLG) een studie op te dragen naar de «precise
nature, scope and basis of the consequential adjustments and their
possible implications for the balance of roles and systems in Nato's theater
nuclear armoury as a whole». De HLG, vallend onder de ministers van
Defensie, die deelnemen aan de Nuclear Planning Group (NPG), rondde de
studie voor de NPG-vergadering van oktober 1983 af.
De regering meent dat het werk van de HLG positief resultaat heeft
opgeleverd. Er is door de beraadslagingen een ontwikkeling in het denken
op gang gebracht, die al lang op zich had laten wachten. Het is bijna 10 jaar
geleden, dat de Amerikaanse senator Nunn een studie over de TNW vroeg
en dat de toenmalige Amerikaanse minister van Defensie, Schlesinger, de
eerste stappen tot herziening van het Navo-beleid op het gebied van de
TNW zette.
Het bondgenootschap heeft het bestaande arsenaal van de TNW kritisch
onder de loupe genomen en besloten tot aanzienlijke eenzijdige reducties.
In dit geval is bewust niet de weg van wapenbeheersingsbesprekingen
over dit soort - dual-capable - bewapening gekozen. De Navo heeft zich op
het standpunt gesteld dat die weg om tal van redenen, zoals het probleem
van de verificatie van de teruggetrokken ladingen, een zelfstandig en
rationeel bepaalde aanpassing van het nucleair arsenaal onnodig zou
ophouden of zelfs zou verhinderen.
Wat de reductie van 1400 na een eerdere reductie van 1000 ladingen
betreft, moet allereerst worden vastgesteld dat dit gebeurt op een moment
dat er geen enkele aanleiding bestaat aan te nemen dat de nucleaire
inspanning van de Sovjet-Unie zal verminderen. Integendeel, de Sovjet-Unie
gaat onverminderd voort haar arsenaal van dit soort wapens uit te breiden.
De verhouding in aantallen wapens van dit soort is uit veiligheidsoogpunt
niet van doorslaggevend belang, maar mag ook niet uit het oog worden
verloren. In de benadering van de regering is de geloofwaardigheid van de
Westerse «strategische eenheid» - de koppeling - zeker niet afhankelijk
van een groot aantal kernwapens in Europa. Die mening wordt niet door
iedereen gedeeld. Aantallen zijn voor anderen een belangrijk gegeven in de
politiek-militaire verhouding met de Sovjet-Unie. Opnieuw gaat het hier om
een oordeel, dat nooit kan leiden tot een exact vaststellen van de behoefte
op een voor allen bevredigende manier. Het verheugt de regering dat aan
haar standpunt - namelijk het verminderen van kernladingen - in sterke
mate tegemoet wordt gekomen.
In het HLG-rapport is nu duidelijker dan ooit een aantal uitgangspunten
vastgelegd, die hiertoe kunnen bijdragen. Het gaat hier bovenal om het
besef dat kernwapens politieke wapens zijn. Het rapport stelt vast dat een
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mogelijke inzet voor alles een politiek signaal is aan de Sovjet-Unie en
daarom niet anders dan beperkt mag zijn. De kernwapens in Europa zijn
geen op zich zelf staande afschrikkingsmacht, maar een onderdeel van de
totale afschrikking. De primaire rol van de TNW als schakel verdraagt zich
in geen enkel opzicht met gedachten dat de Navo in staat of bereid zou zijn
een conflict te beperken tot Europa en de agressor met behulp van de TNW
militair te verslaan. Het rapport onderkent het risico van herhaald gebruik
van kernwapens en spreekt zich daartegen duidelijk uit.
Het proces van aanpassing en rationalisatie van het TNW-bestand in
Europa is geen aangelegenheid, waarbij men over één nacht ijs kan gaan.
De beslissingen over onze veiligheid zijn te ver strekkend en kunnen,
eenmaal genomen, moeilijk worden teruggedraaid. Ook de beslissingen
die thans voor ons liggen zijn het resultaat van langdurig beraad; de
uitvoering zal geruime tijd vergen. Met het HLG-rapport is geen einde
gekomen aan aanpassing op het gebied van de TNW. De recente besluiten
betekenen geen abrupt einde van beraadslagingen hierover in het bondgenootschap. Zo kunnen zich ontwikkelingen voordoen in het wapenbeheersingsoverleg en op technologisch gebied die een nadere beschouwing
vragen van de hele TNW. Maatregelen ter vermindering van de kwetsbaarheid van bepaalde wapensystemen kunnen volgens het HLG-rapport leiden
tot verdere vermindering van ladingen. Ook zal het vergroten van het
bereik van sommige systemen aanleiding kunnen geven tot verdere
reducties.
De gedachten over de afschrikking, die ten grondslag liggen aan de
voorgaande beschouwingen over de TNW, zijn ook van toepassing op de
strategische kernbewapening, de ruggegraat van het beleid van oorlogvoorkoming. Al is de betrokkenheid van Nederland bij de strategische kernbewapening een andere dan die bij de TNW in Europa, er moet op dat gebied
duidelijkheid bestaan over het Nederlandse standpunt.
Zowel het vertrouwen op een strategie van «pure afschrikking» door
middel van een minimale vergeldingsmacht als het nastreven van een
vermogen gericht op uitschakeling van de militair-strategische macht van
de tegenstander overschrijdt de grenzen van rationaliteit en morele
verantwoordelijkheid. Beide extremen berusten op te stellige uitgangspunten, die de opdracht oorlog te voorkomen alleen maar in de weg staan.
Hoewel de kern van de afschrikking in het gevaar van massale vernietiging
ligt, is het onmiddellijk dreigen met algehele vergelding ongeloofwaardig.
De afschrikking wordt ondermijnd door de verlammende werking op de
politieke besluitvorming die van zo'n keuze tussen alles of niets uitgaat.
Ook ontbreekt voor een dergelijke «pure» vergeldingsstrategie in een
democratie de maatschappelijke steun. Begrijpelijkerwijs roept ze veel
verzet op. Een strategie waarin geen rekening wordt gehouden met het
onderscheid tussen offensief en defensief en tussen strijdenden en burgers,
is naar het oordeel van velen niet te rechtvaardigen.
De tegenovergestelde benadering, waarin juist het uitschakelen van het
militair vermogen van de tegenstander centraal staat draagt in zich het
gevaar van het geloof, dat een kernoorlog nog gevoerd en zelfs gewonnen
kan worden.
Een te groot vertrouwen op kernwapens verdoezelt het wezenlijke
onderscheid met conventionele wapens. Een strategie die daarop berust
gaat uit van de mogelijkheid een nucleair conflict te beheersen. In deze
gedachtengang wordt al te zeer vertrouwd op de militaire middelen en de
technologie die daarachter staat. Vragen van oorlog en vrede mogen niet
worden teruggebracht tot een militair-technisch probleem. In het nucleaire
tijdperk geldt meer dan ooit het primaat van de politiek. Menen dat het
mogelijk is te kunnen ontsnappen aan de gevaren van het gebruik van
kernwapens, ondermijnt de bestaande stabiliteit tussen Oost en West en de
politiek van oorlogvoorkoming.
Noch uit de geweldige vernietigingskracht van kernwapens, noch uit het
technisch-operationeel mogelijke kan een verantwoorde strategie worden
afgeleid. Het eerste uitgangspunt resulteert in te geringe flexibiliteit
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tegenover de vele vormen die agressie kan aannemen; het tweede tendeert
naar een onnodig groot aantal kernwapens die geen grotere veiligheid
geven.
De regering meent, dat - evenals in het geval van de TNW - het kleinst
mogelijke aantal strategische kernwapens moet worden aangehouden.
Maar geen van de beide supermogendheden mag zich echter door een te
klein aantal kwetsbaar wanen voor een vernietigende eerste slag door de
ander. Daarbij kunnen we de ogen niet sluiten voor de technologische
revolutie, met name niet die op het gebied van de nauwkeurigheid van de
strategische bewapening. Daardoor is aan een zekere kwetsbaarheid niet
meer te ontkomen. Daarnaast is het mogelijk geworden onbedoelde
schade die de bijzonder zware ladingen uit het verleden onvermijdelijk met
zich meebrachten, te beperken. Dit betekent niet, dat daarmee nu een
kernoorlog voerbaar of zelfs maar voorstelbaar is geworden. De toegenomen
nauwkeurigheid betekent wel, dat als één van beide supermogendheden
over een «counter force»-vermogen beschikt, de ander wel moet volgen.
Doet hij dat niet, dan ontstaat er een destabiliserende asymmetrie tussen
de beide kernmachten.
De noodzaak te vermijden dat het strategisch-nucleair vermogen een
alles-of-niets karakter heeft, komt ook voort uit onze plicht na te denken
hoe een conflict, onverhoopt toch uitgebroken, zo snel mogelijk kan
worden beëindigd voordat het al te zeer is geëscaleerd. Hoewel de nucleaire
strategie voor alles betrekking heeft op het voorkomen van oorlog, is het
van levensbelang om, als de afschrikking heeft gefaald, de vrede zo
spoedig mogelijk te herstellen. In het nucleaire tijdperk is het onzinnig die
vrede te zoeken langs de weg van de militaire overwinning. Overgave
daargelaten, is er geen alternatief voor vrede door onderhandeling. De
functie van het kernwapen blijft de afschrikking zo snel mogelijk te herstellen
en de tegenstander aan de onderhandelingstafel te brengen.
Technologische ontwikkelingen. De toegenomen nauwkeurigheid van
strategische wapens illustreert de betekenis van nieuwe technologieën.
Technologie als zodanig is niet slecht of gevaarlijk. Het criterium voor
kwalitatieve vernieuwingen is de stabiliserende of destabiliserende invloed
die van technologische aanpassingen uitgaat. Maatregelen die wapensystemen minder kwetsbaar maken, zoals het vergroten van hun dracht of
mobiliteit, zijn doorgaans stabiliserend. Daarentegen heeft bij voorbeeld de
ontwikkeling van wapens die de strategische onderzeeboten kwetsbaar
zouden kunnen maken een destabiliserend effect. In andere gevallen kan
een beperkte toepassing van nieuwe technologieën soms gunstig en soms
ongunstig zijn. Omdat eenmaal ingevoerde technologieën zo moeilijk
beheersbaar zijn, moet dan ook in de besluitvorming van meet af aan
rekening worden gehouden met de gevaren van al dan niet beperkte
toepassingen van nieuwe technologieën. In het geval van de verdediging
van strategische raketten is in Salt met succes onderhandeld over het
verbod van moderne, effectieve ABM-systemen. Handhaving van dit
verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is van groot belang,
maar dit zal sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingen op het gebied van de
offensieve wapens dan wel van de mate van succes waarin deze ontwikkelingen kunnen worden geleid door wapenbeheersingsonderhandelingen.
No-first use. De afgelopen jaren is nogal veel kritiek geleverd op de
bereidheid van de Navo als eerste kernwapens in te zetten. Regelmatig
wordt dan ook gepleit voor het afgeven door de Navo van een verklaring
niet als eerste kernwapens in te zetten, een «no-first use»-verklaring, al dan
niet gekoppeld aan een versterking van de conventionele bewapening.
Voorstanders van zo'n verklaring menen dat daarmee de kans op een
nucleaire oorlog afneemt, en tevens het defensieve karakter van de Navo
nadrukkelijk wordt onderstreept.
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De regering is van mening dat met afgifte van zo'n «no-first use»-verklaring
de veiligheid niet is gediend. Het bondgenootschap zal nooit als eerste
wapens gebruiken, zulks in overeenstemming met het Handvest van de
Verenigde Naties. Voorts is onzekerheid over de wijze waarop de Navo een
mogelijke agressie zal beantwoorden een wezenskenmerk van de afschrikking. Het afgeven van een verklaring, nimmer als eerste over te gaan tot
inzet van nucleaire wapens, tast de kern van de Navo-strategie aan,
namelijk de ontmoediging van de tegenstander. Het ondermijnt de politieke
functie van kernwapens elke oorlog - ook een conventionele - t e voorkomen.
Het wegnemen van de onzekerheid bij een eventuele agressor, onder
welke omstandigheden kernwapens zouden worden gebruikt, in een
situatie waarin de conventionele verhoudingen in Europa zó onevenwichtig
zijn, zou de kansen opeen militairconflict eerder vergroten dan verminderen.
Een «no-first use»-verklaring zou pas kunnen worden overwogen wanneer
vooruitgang met betrekking tot de beperking van kernwapens en een
stabiel evenwicht is bereikt tussen Oost en West met name op het terrein
van de conventionele bewapening. Daarbij zijn echter ook enige kanttekeningen te plaatsen. Het is denkbaar dat in zo'n situatie de uitkomst van
oorlog weer berekenbaar wordt. Een «no-first use»-verklaring zou de kans
op oorlog dan juist kunnen verhogen in plaats van die te verkleinen.
Bovendien geeft een «no-first use»-verklaring de Sovjet-Unie dan de
mogelijkheid te bepalen wat voor soort oorlog zou worden gevoerd. Het is
overigens de vraag of de bondgenoten ooit in staat en bereid zullen zijn
zich de voor het bereiken van een conventioneel evenwicht benodigde
omvangrijke extra financiële inspanningen te getroosten.
Kernwapenvrije zones. Een ander voorstel dat tot doel heeft het gevaar
van mogelijke spanningen en het ontstaan van een (kern)oorlog te verminderen is het instellen van een kernwapenvrije zone in Europa. Met enige
regelmaat duikt sinds de jaren vijftig dit idee in Europa op. Voorstanders
van zo'n zone menen dat daarvan een positief politiek effect uitgaat. Thans
richt de aandacht zich, mede naar aanleiding van het in 1982 verschenen
rapport van de Commissie-Palme, op een kernwapenvrije zone in Centraal
Europa. Een Zweeds voorstel hiertoe voorziet in het instellen van zo'n zone
van 150 km aan weerszijden van de grens tussen de Duitse Democratische
Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland. Het Zweedse voorstel is
inmiddels door de Sovjet-Unie (en de DDR) overgenomen, met dien
verstande dat de kernwapenvrije zone aan weerszijden van de grens tussen
Oost en West 250 tot 300 km zou moeten zijn. Hierdoor zou nagenoeg het
gehele grondgebied van de Bondsrepubliek (en delen van Nederland en
België) binnen de kernwapenvrije zone vallen.
Daarentegen zou het grondgebied van de Sovjet-Unie buiten de maatregel
vallen. Onduidelijk is of het Sovjet-voorstel betrekking heeft op alle theaterkernwapens met inbegrip van kernwapens voor de middellange afstand
dan wel alleen op gevechtsveldwapens met een kort bereik.
Er is ook een belangrijk politiek bezwaar tegen een kernwapenvrije zone
in Centraal Europa: deze zou strijdig zijn met het bondgenootschappelijk
beginsel van gelijk risico voor allen. Militair gezien lost instelling van een
kernwapenvrije zone in wezen niets op. De dreiging van het nucleaire
potentieel van het Warschaupact blijft immers bestaan, omdat de wapens
met een langer bereik doelen in de zone kunnen blijven treffen. Ook
kunnen de weggehaalde wapens met een korter bereik zonodig snel weer
het kernwapenvrije gebied worden binnengehaald. Ten slotte zou door het
weghalen van kernwapens in Centraal-Europa het probleem van de
bestaande onevenwichtige verhouding op het gebied van de conventionele
bewapening meer nadruk krijgen. Al met al draagt het instellen van een
kernwapenvrije zone in Europa niet bij tot het hoofddoel van de Navo, het
voorkomen van oorlog. Het doet daaraan zelfs afbreuk.
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Verdediging zonder kernwapens. Sommigen gaan nog een stap verder
dan een «no-first use»-verklaring of het instellen van een kernwapenvrije
zone in Europa. Zij stellen dat voor de verdediging van West-Europa geheel
van kernwapens kan worden afgezien. Door toepassing van de modernste
conventionele wapens en door reorganisatie van de strijdkrachten in
kleinere, beweeglijke eenheden, zou een grootscheepse conventionele
aanval op West-Europa tot staan kunnen worden gebracht. Afgezien zou
moeten worden van «offensieve wapens», zoals tanks en vliegtuigen voor
de langere afstand. De tank zou overigens op zich al overbodig worden als
anti-tankwapen, gezien de ontwikkelingen van moderne laser-geleide
anti-tankraketten. Zo zou een defensiestelsel ontstaan dat door het Warschaupact niet langer als bedreigend of provocerend zou worden ervaren.
Kenmerkend voor deze benadering is, dat wordt uitgegaan van een
mogelijkheid tot verdediging in de diepte in West-Europa, of zelfs van een
louter territoriale verdediging. Voor het laatste staat vaak de verdediging
van landen als Zwitserland of Joegoslavië model, hoewel het hier gaat om
twee neutrale landen, met bovendien een zeer eigen geografische gesteldheid. De hierboven vermelde gedachtengang laat veel in het duister.
Allereerstzou terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit West-Europa
de koppeling van onze veiligheid aan die van de Verenigde Staten in
gevaar kunnen brengen. Immers, één van de elementen van de militaire
middelen, waarop die koppeling berust, de kernwapens voor de korte en
middellange afstand, wordt weggehaald. Daarnaast wordt niet of nauwelijks
ingegaan op de vraag of van het Warschaupact niet soortgelijke maatregelen
zouden moeten worden geëist. Als het Warschaupact wel zijn kernwapens
voor de korte en middellange afstand behoudt dan zou het in geval van
verhoogde politieke spanning tussen Oost en West, West-Europa onder
druk kunnen zetten. De afschrikking wordt daarmee ondermijnd en de
mogelijkheid van nucleaire chantage of zelfs van gebruik wordt vergroot.
Dit geldt nog afgezien van de strategische kernwapens van de Sovjet-Unie
die ook op West-Europa kunnen worden gericht.
Bij het beoordelen van voorstellen voor een Europese defensie zonder
kernwapens moet rekening worden gehouden met een aantal geografische
realiteiten. Deze voorstellen beperken zich doorgaans alleen tot de centrale
sector. Vergeten wordt dat een conflict zich ook kan afspelen op de flanken
en ter zee. Het openhouden van de aanvoerlijnen met Noord-Amerika is in
geval van oorlog voor West-Europa van levensbelang. Voorstellen tot het
voeren van een louter conventionele verdediging kennen een te grote rol
toe aan de moderne conventionele technologie.
Een zuiver conventionele verdediging roept ook van politieke kant
bezwaren op. De indruk wordt immers gewekt dat de Navo bereid is grote
delen van het eigen gebied prijs te geven. De regering meent daarentegen
dat er goede gronden zijn de voorwaartse verdediging te voeren. Zij is een
duidelijk teken dat de Navo niet bereid is een langdurige conventionele
oorlog te voeren in een dichtbevolkt gebied als West-Europa.
Sociale verdediging. Het meest radicale alternatief dat wordt genoemd
voor een verdediging die op militaire, hetzij nucleaire of conventionele
middelen is gebaseerd, is sociale verdediging. Dit alternatief wordt wel
gezien als een geheel van organisatorische maatregelen, gebaseerd op
niet-militaire verzetsvormen die een mogelijke agressor ervan moeten
weerhouden binnen te vallen. Gebeurt dit onverhoopt toch, dan moet hem
door de gehele bevolking onmogelijk worden gemaakt zijn gezag te laten
gelden. Er wordt dan gedacht aan demonstraties, het negeren van aanwijzingen en bevelen van de bezetter en «niet-gewelddadige» sabotagedaden,
zoals het vernietigen van personeelsgegevens. Sociale verdediging is dus
niet zozeer gericht op verdediging van het grondgebied als wel op het
behoud van grondrechten en andere maatschappelijke waarden. Het zal
duidelijk zijn dat een sociale verdediging ingrijpende veranderingen in de
samenleving vereist.
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De regering heeft in 1975 besloten studie te maken van de sociale
verdediging. Een uit ambtenaren en wetenschappelijke deskundigen
bestaande werkgroep heeft eind 1982 een tussenrapport uitgebracht met
daarin voorstellen voor nader onderzoek van een aantal deelaspecten.
Omdat nergens een systeem van sociale verdediging bestaat, vergde het
formuleren van voorstellen voor het onderzoek veel tijd. De regering heeft
inmiddels geld beschikbaar gesteld voor dit onderzoek, dat eind 1985 zal
zijn afgerond. Het lijkt niet waarschijnlijk dat ooit sociale verdediging de rol
van militaire verdediging kan overnemen of de behoefte daaraan aanzienlijk
kan verminderen. Sociale verdediging is bijvoorbeeld ontoereikend
tegenover een tegenstander die bereid is brute terreur aan te wenden.
Daarom kan sociale verdediging voor de regering geen alternatief vormen
voor de militaire verdediging.
C. DE STRATEGIE VAN HET WARSCHAUPACT EN VAN DE NAVO
Zowel in het Warschaupact ais in de Navo wordt de militaire strategie
beïnvloed door politieke en maatschappelijke factoren. Vele asymmetrieën
die tussen de militaire strategieën van Oost en West bestaan kunnen
daaraan worden toegeschreven. Een belangrijk verschil is bij voorbeeld dat
in de Sovjet-Unie de kernwapenproblematiek nogal koel en zakelijk wordt
benaderd en maatschappelijk onbesproken is, terwijl daarover in het
Westen emotionele en wijdverspreide discussie bestaat.
Ook bestaan tussen beide bondgenootschappen wezenlijke verschillen
wat betreft de aard van de betrekkingen van de lid-staten onderling. Terwijl
de Sovjet-Unie haar satellieten beheerst en het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid hoofdzakelijk voorschrijft, zijn strategie en veiligheid in het
Westen onderwerp van discussie tussen soevereine staten. De uitkomst
van de consultatie in de Navo berust op compromissen. In deze compromissen tussen staten die veelsoortige betrekkingen met elkaar onderhouden,
zijn de militair-strategische overwegingen niet altijd doorslaggevend.
Een voor de uitwerking van de bondgenootschappelijke strategie
wezenlijk uitgangspunt is in dit opzicht de politieke keuze van een defensieve
strategie. In operationeel opzicht heeft dit als nadeel dat het Warschaupact
zich volledig kan concentreren op het offensief zonder een belangrijk deel
van zijn strijdkrachten te hoeven reserveren voor verdedigend optreden.
Dit versterkt de voordelen die een aanvaller in elk geval al geniet, namelijk
dat hij het moment, de plaats en combinatie van middelen - conventioneel,
chemisch en/of nucleair - kan bepalen en daarmee het voor het verloop
van het gevecht zo belangrijke initiatief in handen heeft.
De strategie van het Warschaupact. Voor een goed begrip van de
militaire dreiging is niet alleen een evaluatie van de krachtsverhouding
nodig, maar ook inzicht in de manier waarop de tegenstander denkt
militaire macht te kunnen gebruiken. Het gaat hierbij in de eerste plaats om
de opvattingen van de politieke en militaire leiders van de Sovjet-Unie,
omdat zij het zijn die vrijwel geheel zelfstandig de strategie van het Warschaupact bepalen.
In de Sovjet-Unie is de militaire strategie een onderdeel van de militaire
doctrine en is daaraan ondergeschikt. De doctrine plaatst de militaire
strategie in een politiek kader en bepaalt de aanwending van militaire
macht in de internationale betrekkingen. Het primaat van de politiek blijft te
allen tijde bestaan, ook in oorlogstijd. Een zo doeltreffend mogelijke
militaire strategie moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van het politiek
leiderschap van de staat worden bereikt. De strategie berust vooral op
operationele inzichten van de militairen.
Hoewel een scherpe grens tussen doctrine en strategie en tussen
uitspraken van de politieke en van de militaire leiding niet valt te trekken, is
het maken van een globaal onderscheid toch van belang. Het gaat daarbij
onder meer om het antwoord op één van de meest klemmende vragen,

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18169, nrs. 1-2

46

namelijk of in de Sovjet-Unie het voorkomen van oorlog door afschrikking
voorop staat dan wel het geloof overheerst dat een oorlog met het Westen
nog altijd kan worden gevoerd en gewonnen. Op dit punt vertonen doctrine,
die wordt vastgesteld door het politiek leiderschap, en strategie, die sterk
wordt beïnvloed door militair-operationele overwegingen, belangrijke
accentverschillen.
Naar het zich laat aanzien willen de politieke leiders van de Sovjet-Unie
een rechtstreekse militaire confrontatie met het Westen voorkomen. Het
doel van hun defensiebeleid ten opzichte van het Westen en in het bijzonder
tegenover de Verenigde Staten is het verhogen van de «conflictdrempel».
Hierbij ligt zonder twijfel prioriteit bij de bescherming van het eigen
grondgebied. In de gedachtengang van de politieke leiders zal zo'n militair
conflict zo dit toch uitbreekt niet in omvang kunnen worden beperkt. Dit
valt op te maken uit hun stelling dat een oorlog zal escaleren, omdat het
een beslissende strijd zal zijn tussen twee onverzoenbare maatschappelijke
stelsels.
Daar escalatie onvermijdelijk is, is het waarschijnlijk dat het conflict zich
ook zal uitstrekken tot de Sovjet-Unie zelf. Dit brengt de Sovjet-leiders ertoe
er de nadruk op te leggen, dat ook het grondgebied van de Verenigde
Staten in een nucleair conflict nooit van een aanval gevrijwaard zal kunnen
blijven.
De militaire leiders van de Sovjet-Unie staan achter de hier genoemde
opvattingen over een conflict tussen Oost en West. Maar wel hebben zij per
definitie een meer operationeel gerichte invalshoek met betrekking tot wat
zij een geloofwaardige strategie achten. In de militaire strategie van de
Sovjet-Unie ligt dan ook sterk de nadruk op het werkelijk kunnen voeren
van een oorlog, wanneer het land daartoe zou worden gedwongen. Het
gebruik van kernwapens is in die strategie geïntegreerd.
Hoewel ervan wordt uitgegaan dat een kernoorlog tussen de twee
maatschappelijke stelsels moet worden vermeden is zo'n oorlog daarom in
hun visie nog niet ondenkbaar en onmogelijk. Als de afschrikking zou falen,
zien de militairen het als hun taak de oorlog niet alleen te voeren maar ook
te winnen. De schade die de eigen staat en samenleving dan onvermijdelijk
zullen lijden, moet worden beperkt door de tegenstander zo snel mogelijk
uit te schakelen. Dit is volgens de Sovjet-militairen alleen denkbaar door
het voeren van een beslissend offensief met superieure militaire middelen.
Doel van zo'n offensief is de uitschakeling van de militaire macht van de
Navo. Er wordt van uitgegaan dat de overwinning behaald moet zijn
vóórdat eenheden uit Noord-Amerika de Navo-strijdkrachten kunnen
versterken. Alles is er dan ook op gericht het de Navo van meet af aan
onmogelijk te maken tijdig te reageren. Om dit te bereiken is het belangrijk
dat al gedurende een periode van oplopende spanning het vermogen van
de Navo tot tijdige besluitvorming wordt aangetast. Dit zal waarschijnlijk
gebeuren door politieke propaganda enerzijds en sabotage-activiteiten
anderzijds. Er zijn tekenen die erop wijzen dat bij zo'n offensief gebruik kan
worden gemaakt van chemische wapens. Ook zal worden getracht de Navo
te verhinderen kernwapens in te zetten door deze vroegtijdig uit te schakelen,
terwijl tevens zal worden gepoogd de bevelslijnen onbruikbaar te maken.
Al deze veronderstellingen berusten mede op waarneming van oefeningen
van de Warschaupact-strijdkrachten.
In het licht van het militaire denken van de Sovjet-Unie zijn de strijdkrachten
van het Warschaupact het afgelopen decennium niet alleen kwantitatief
maar vooral kwalitatief aanzienlijk versterkt. Mobiliteit en vuurkracht per
eenheid zijn belangrijk toegenomen, en de verbindingen en commandovoering voortdurend verbeterd. Voorts zijn de landstrijdkrachten verzekerd
van steun van een indrukwekkende luchtmacht en van lucht-landingseenheden die achter de vijandelijke linies kunnen opereren. De toegenomen
flexibiliteit, die moderniseringen en reorganisaties tot gevolg hebben,
maakt het de militaire commandanten van het Warschaupact steeds meer
mogelijk op verschillende manieren het offensief te voeren. Hierdoor is het
voor de Navo-commandanten erg moeilijk geworden tijdig vast te stellen
hoe zij hun strijdkrachten moeten opstellen.
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De strategie vande Navo. Volgens de strategie van «flexibility in response»
moeten de bondgenoten beschikken over een zodanig militair vermogen
dat gewapende agressie tegen de Navo kan worden gekeerd met middelen
passend bij de aard en de omvang van de agressie. De tegenstander moet
worden duidelijk gemaakt dat de Navo bereid en in staat is een doeltreffend
militair antwoord op ieder niveau te geven, leder gewin dat de tegenstander
mocht hopen te behalen moet worden teniet gedaan door het risico van
een voor hem onaanvaardbare mate van verwoesting. Daarbij blijft het
doel steeds het conflict zo snel mogelijk te beëindigen.
Binnen het raamwerk van de Navo-strategie is gekozen voor de «voorwaartse verdediging». Dat is het opvangen van een eventuele aanval zo
dicht mogelijk bij het IJzeren Gordijn en het voeren van het gevecht in een
zo ver mogelijk naar voren gelegen gebied, zowel te land als in de lucht. Dit
geldt ook voor de situatie ter zee; dat wil zeggen dat vijandelijke vlooteenheden, zo mogelijk, moeten worden onderschept voordat zij diep in de
voor de Navo belangrijke zeegebieden zijn doorgedrongen. Naast het
voeren van de voorwaartse verdediging hebben de Navo-strijdkrachten tot
taak het achtergelegen gebied te beschermen en de vrijheid van handelen
ter zee te verzekeren.
Een alternatief voor het concept van de voorwaartse verdediging en dan
met name voor de Centraal-Europese Sector is er niet. De Navo beschikt
over onvoldoende middelen - zowel op het land als in de lucht - voor een
verdedigingsopstelling over het totale gebied verspreid. Alleen voorwaartse
verdediging is aanvaardbaar voor de belangrijkste bondgenoot in de
Centrale Sector, de Duitse Bondsrepubliek. Een groot aantal bevolkingscentra en een niet onbelangrijk deel van de industriële en economische
capaciteit van dat land liggen binnen een afstand van 100 km tot de grens
van het Warschaupact.
Een argument van wellicht nog meer belang is dat de voorwaartse
verdediging in de Centrale Sector waaraan door meerdere bondgenoten
wordt deelgenomen het meest zichtbare symbool is van de solidariteit van
het bondgenootschap. De deelname van Amerikaanse strijdkrachten aan
deze verdediging - zowel te land als in de lucht - toont nog eens duidelijk
de directe Amerikaanse betrokkenheid bij de verdediging van Europa.
De geringe diepte van West-Europa en het snelle, beslissende offensief
dat in de strategie van de Sovjet-Unie in geval van oorlog wordt beoogd,
noodzaken de Navo ook alles in het werk te stellen de aanval zo snel
mogelijk tot staan te brengen. Een doorbraak van eenheden van het
Warschaupact zou desastreuze gevolgen voor de Navo hebben.
Nieuwe technologieën. Kenmerkend voor het optreden van de Sovjetlandstrijdkrachten is de belangrijke rol die wordt toegekend aan de eenheden
van het tweede echelon. Daarmee worden de troepen bedoeld die, nadat
de voorste eenheden (eerste echelon) tot de aanval zijn overgegaan deze
na korte tijd gaan versterken of vervangen om een doorbraak te forceren.
Voor de Navo is het van groot belang deze eenheden tijdig en doeltreffend
te kunnen uitschakelen. Doordat de mobiliteit van de Sovjet-strijdkrachten
sterk is gegroeid, is een tijdige uitschakeling van het tweede echelon met
de nu beschikbare middelen moeilijker geworden. Tot nu toe zijn voor het
uitschakelen van deze eenheden alleen bemande vliegtuigen aanwezig.
Deze zijn door de sterk verbeterde luchtverdediging van het Warschaupact
minder effectief geworden.
Recente ontwikkelingen in de wapentechniek bieden echter meer uitzicht
op tijdige uitschakeling van deze tweede aanvalsgolf. Zo zijn er systemen
in ontwikkeling die snel informatie kunnen doorgeven omtrent aard en
lokatie van eenheden van het tweede echelon. Met onder meer speciale
raketten, die boven het doelgebied projectielen uitstrooien en die geheel
zelfstandig tanks kunnen opsporen en vernietigen, is het mogelijk die
eenheden onschadelijk te maken of tenminste hun opmars te vertragen.
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Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn op Amerikaans initiatief nieuwe
tactische concepten opgesteld, die binnen de Navo worden bestudeerd.
Sommigen menen dat toepassing van dergelijke tactische concepten tot
wijziging van de Navo-strategie zal leiden en deze met name een offensief
karakter zal geven. Wij zijn deze mening niet toegedaan. De Navo is er in de
militaire planning voor het defensief altijd van uitgegaan dat voor afdoende
verdediging ook voldoende middelen aanwezig moeten zijn om de tweede
echelon's strijdkrachten van het Warschaupact te bestrijden.
Aan deze nieuwe technologieën zijn echter nog veel onzekerheden
verbonden. In de eerste plaats is het merendeel van genoemde systemen
nog in de ontwikkelingsfase. Bovendien zullen de kosten naar verwachting
hoog zijn. Wat deze kosten betreft zal waarschijnlijk alleen ver gaande
transatlantische samenwerking uitzicht kunnen bieden op werkelijke
invoering van dergelijke systemen. Wij zullen de ontwikkelingen binnen de
Navo nauwlettend volgen waarbij de zich aandienende technische mogelijkheden zullen worden getoetst op bruikbaarheid, tijdige beschikbaarheid,
kosteneffectiviteit en betaalbaarheid.
D. De militaire krachtsverhoudingen tussen de Navo en het Warschaupact
Inleiding. Bij het beoordelen van de militaire krachtsverhoudingen spelen
meer factoren mee dan de omvang en samenstelling van de wederzijdse
strijdkrachten. Hiertoe behoren politieke en sociale stabiliteit, geografische
kenmerken en economisch, technologisch en industrieel vermogen. De
wederzijdse strijdkrachten vormen uiteraard een belangrijk element in een
vergelijking tussen de Navo en het Warschaupact. Maar ook hierbij moet
worden gewaakt voor tè sterke vereenvoudiging. Een volledig beeld van de
krachtsverhouding tussen Oost en West kan slechts worden verkregen als
men tevens rekening houdt met het gegeven dat zowel sommige Navolanden als de Sovjet-Unie strijdkrachten hebben in andere delen van de
wereld. De Sovjet-Unie heeft omvangrijke strijdkrachten gelegerd in Azië,
de Verenigde Staten in het gebied van de Stille Oceaan. Ook is het van
belang te beseffen dat Frankrijk weliswaar lid is van de Navo, maar geen
deel uitmaakt van de geïntegreerde militaire structuur van het bondgenootschap. Maar door zijn geografische ligging dragen zijn strijdkrachten er wel
toe bij een aanval op West-Europa te voorkomen.
Zelfs bij een beschouwing die zich beperkt tot de zuiver militaire krachtsverhoudingen, is meer nodig dan het vergelijken van de omvang en
samenstelling van de strijdkrachten. Van invloed zijn hierbij factoren als
doelstellingen en structuur van de bondgenootschappen, militaire strategie
en doctrine, paraatheid en geoefendheid van de strijdkrachten, leiderschap
en moreel, kwaliteit en kwantiteit van het materieel, en beschikbare
hoeveelheden reservedelen, munitie en brandstof. Ook de mogelijkheden
tijdig versterkingen aan te voeren en logistieke ondersteuning te blijven
geven zijn van grote invloed. Bij een vergelijking van militaire middelen
moet ook steeds hun taak in ogenschouw worden genomen. Bovendien
moet ook de samenhang van alle militaire middelen worden bezien om een
juist totaal beeld te krijgen.
In mei 1982 publiceerde de Navo een brochure die door het ministerie
van Defensie is uitgegeven onder de titel: «Een vergelijking van de strijdkrachten van Navo en Warschaupact».
De in deze brochure verstrekte gegevens over de Navo-strijdkrachten zijn
ontleend aan de rapporten die de lid-staten jaarlijks indienen bij het
Navo-hoofdkwartier. De gegevens over het Warschaupact zijn, voor zover
het Europa betreft, afkomstig van Westerse inlichtingendiensten. Voor dit
hoofdstuk heeft deze brochure als leidraad gediend. Het cijfermateriaal is
hieraan ook ontleend en waar nodig met behulp van informatie uit open
bronnen, zoals The Military Balance van het International Institute for
Strategie Studies, geactualiseerd. Eerst zal worden ingegaan op een aantal
factoren die hierboven zijn genoemd. Vervolgens komen de conventionele
strijdkrachten aan de orde, waarna een beschouwing over de verhouding
tussen de wederzijdse nucleaire bewapeningen volgt.
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Defensie-uitgaven. Een vergelijking van militaire krachtsverhoudingen
zou onvolledig zijn als niet wordt gekeken naar de economische factoren
die eraan ten grondslag liggen. Uiteindelijk berust militaire macht op
economisch vermogen. Dit vermogen leidt echter niet automatisch tot
militaire macht.
Het deel van het bruto nationaal produkt (BNP) dat wordt gebruikt voor
militaire doeleinden, vormt een aanwijzing voor het belang dat een
samenleving aan haar defensie hecht. Een andere aanwijzing voor de
plaats die defensie inneemt, is het deel van de overheidsuitgaven dat
regeringen voor dat doel bestemmen.
De lid-staten van het Warschaupact zijn terughoudend in het publiceren
van financieel-economische gegevens, zeker als deze betrekking hebben op
defensie. Gebruik makend van de in de Navo aanvaarde definitie van
defensie-uitgaven, schatten Navo-deskundigen dat de defensie-uitgaven
van de Sovjet-Unie in de eerste helft van de jaren zeventig met gemiddeld
4% reëel per jaar zijn gestegen. Door een daling in de materiële uitgaven is
in de jaren na 1976 deze groei teruggelopen naar ongeveer 2%. De defensieuitgaven bedragen op het ogenblik 13% van het BNP. Voor de eerstkomende
jaren wordt geen wijziging verwacht.
Door het gebrek aan betrouwbare informatie over de defensie-uitgaven
van de andere landen van het Warschaupact, ver uiteenlopende methodes
van prijsberekening en het ontbreken van officieel geldige wisselkoersen
tussen de landen van het Warschaupact en die van de Navo, zijn goede
vergelijkingen tussen de totale defensie-uitgaven van Navo en Warschaupact
- uitgedrukt in een gemeenschappelijke valuta - niet beschikbaar. Gelet bij
voorbeeld op de produktie van militair materiaal staat wel vast dat de
lid-staten van het Warschaupact een groter deel van het BNP voor defensiedoeleinden bestemmen dan de NAVO. Het deel van het BNP dat de
Navo-landen gemiddeld aan defensie uitgeven is 4 a 5% (Nederland: ruim
3%). De Verenigde Staten (en ook Groot-Brittannië) hebben de afgelopen
jaren hun defensie-uitgaven vergroot; de Verenigde Staten geven ongeveer
6% van het BNP uit aan defensie. Ondanks de toegenomen economische
en financiële problemen houdt de Navo vast aan de doelstelling van een
jaarlijkse reële groei van de defensieuitgaven van 3%. Tot nu toe is dit
percentage echter in lang niet alle lid-staten gehaald.
Geografische verschillen. Het Warschaupact vormt geografisch gezien
een aaneengesloten geheel. Het heeft daardoor de mogelijkheid land- en
luchtstrijdkrachten met de daarbij behorende ondersteuning geheel via
eigen interne verbindingswegen van het ene mogelijke strijdtoneel naar
het andere over te brengen. Daardoor is het Warschaupact in staat te
bepalen waar en wanneer het zijn land- en luchtstrijdkrachten concentreert.
De Sovjet-marine is gesplitst in vier ver van elkaar gestationeerde vlootverbanden en deze kunnen de oceanen alleen bereiken langs de Noordkaap of
door de betrekkelijk nauwe zeestraten.
Bij de Navo ligt tussen de sterkste lid-staat, de Verenigde Staten, en de
Europese bondgenoten een oceaan van 6000 km. breed (zie afbeelding 1).
Bovendien worden tal van Navo-lid-staten in Europa gescheiden door
zeeën en, in het zuiden, door landen die niet tot het bondgenootschap
behoren. Voor de verdediging van het Westeuropese grondgebied mist de
Navo, geografisch gezien, de nodige diepte. Zo is de afstand tussen de
westkust van Nederland en de oostgrens van de Bondsrepubliek maar 440
km. Dit beperkt de ruimte voor troepenbewegingen en verhoogt de
kwetsbaarheid voor vijandelijke aanvallen van het achterland. De Navo-landen zijn, veel meer dan die van het Warschaupact, afhankelijk van de
aanvoer van goederen per schip. Versterkingen moeten langs kwetsbare
zee- en luchtroutes worden aangevoerd. Omdat de Navo, veel meer dan
het Warschaupact, zowel in vredes- als in oorlogstijd afhankelijk is van de
scheepvaart, verschillen de taken van de zeestrijdkrachten van beide
bondgenootschappen dan ook aanzienlijk.
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Afbeelding 1 De geostrategische onbalans tussen Oost en West

Warschaupact

|

Navo

Paraatheid en aanvoer van versterkingen. De land- en luchtstrijdkrachten
van het Warschaupact omvatten parate eenheden ter sterkte van ongeveer
5,7 min. man. Hiervan staan ongeveer 4 min. man in Europa. Bovendien
heeft het Warschaupact meer dan 700 000 man die een bepaalde militaire
opleiding hebben genoten en kunnen worden aangemerkt als nationale
veiligheidstroepen. Het Warschaupact beschikt over, 244 parate divisies en
27 brigades, uitgerust met 60000 gevechtstanks. De luchtstrijdkrachten
beschikken over 12 000 vliegtuigen. De grond- en luchtstrijdkrachten van
het Warschaupact zijn voor het merendeel dicht bij de grenzen met landen
van de Navo gelegerd. Zij zijn zodanig samengesteld, gegroepeerd en
voorbereid dat zij op korte-termijn offensieve acties kunnen uitvoeren.
De parate strijdkrachten van de Navo omvatten 4,4 min. man. Daarvan
zijn ongeveer 2,6 min. man in Europa gelegerd. Dan zijn er nog ongeveer
500000 man, die een militaire opleiding hebben genoten en die behoren
tot korpsen als Home Guards, of Nationale Reserve. De Navo-landen
hebben samen 76 parate divisies en 123 brigades, maar niet al deze
eenheden staan ter beschikking van de Navo. In totaal beschikken deze
eenheden over ongeveer 22 600 gevechtstanks. De luchtstrijdkrachten
hebben bijeen ongeveer 11 300 gevechtsvliegtuigen.
Het Warschaupact beschikt over meer parate strijdkrachten dan de Navo.
Dit voordeel voor het Warschaupact zal waarschijnlijk blijven bestaan en
zelfs nadat beide partijen hebben besloten zich te versterken nog gedurende
enige tijd toenemen. Het gros van de divisies van de Navo en het Warschaupact moet eerst op sterkte worden gebracht alvorens een oorlogstaak
te kunnen uitvoeren.
De Navo en het Warschaupact zullen dus reservisten moeten oproepen
om bestaande eenheden op te vullen en nieuwe eenheden te formeren. Als
gevolg van het maatschappelijk systeem en de lange duur van de dienstplicht
in de landen van het Warschaupact beschikken deze steeds over meer en
sneller beschikbaar geoefend reserve personeel dan de meeste Navo-landen.
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Het Warschaupact kan door de geografische omstandigheden zowel sneller
mobiliseren als vlugger versterkingen aanvoeren. De verplaatsing van
enkele luchtlandings- en luchtmobiele divisies in de richting van het
inzetgebied vergt slechts enkele uren. De Navo kan zich tegen deze versterkte
Warschaupact-strijdkrachten niet verdedigen met alleen ter plaatse aanwezige troepen. Daarom is de verdediging sterk afhankelijk van de tijdige
komst van aanzienlijke versterkingen, voornamelijk uit de Verenigde
Staten, maar ook uit Canada en binnen West-Europa uit Groot-Brittannië.
Maar zelfs in het geval van een lange waarschuwingstijd zal dat grote
problemen opleveren. Het snel versterken van de Navo-strijdkrachten in
Europa is uiterst ingewikkeld. Deze onderneming berust op de tijdige
beschikbaarheid van een groot aantal schepen en transportvliegtuigen, en
daarna, treinen en wegtransport.
Het probleem van het op tijd kunnen beschikken over het materieel van
Amerikaanse landstrijdkrachten wordt verlicht door de bouw van opslagfaciliteiten in West-Europa. Voor versterking van West-Europa is ook een
aanzienlijk aantal gevechtsvliegtuigen beschikbaar. In West-Europa moeten
zij echter wachten op de komst van bijbehorend grondpersoneel en
uitrusting, voordat zij kunnen worden ingezet.
Militaire produktie en technologie. Binnen het Warschaupact beheerst de
Sovjet-Unie de wapenproduktie. Dit land beschikt over een militaire
industrie die verreweg de grootste ter wereld is, zowel wat de produktie als
het aantal fabrieken betreft. De produktie van de Sovjet-Unie domineert die
van de andere Warschaupactlanden waardoor het Warschaupact een grote
standaardisatie kent.
Binnen de Navo bestaat geen gecentraliseerde aanschaf van materieel.
Verscheidene lid-staten bezitten hoogwaardige wapenindustrieën, die nu
eens eikaars concurrent zijn en dan weer met elkaar samenwerken om te
voorzien in.de behoeften van het bondgenootschap. Meer dan in het
Warschaupact kunnen deze industrieën gebruik maken van de hoogontwikkelde civiele technologie om hun produkten te verbeteren.
Standaardisatie is binnen de Navo veel moeilijker te bereiken; met een
economische organisatie die wordt gekenmerkt door vrije, ondernemingsgewijze produktie treedt nu eenmaal een zekere verbrokkeling op. Dit leidt
ook tot produktie van kleinere aantallen en dus tot hogere stuksprijzen.
De bouwactiviteit op de Severodvinsk-marinewerf aan de Witte Zee is
een treffend voorbeeld hoe het produktievermogen van de Sovjet-Unie in
de loop van de tijd is toegenomen. In de afgelopen tien jaar is het vloeroppervlak met ongeveer 75% uitgebreid om de bouw van zeven verschillende
klassen onderzeeboten mogelijk te maken. Severodvinsk is de grootste van
in totaal vijf scheepswerven in de Sovjet-Unie, die samen in 1979-1980 23
onderzeeboten bouwden. De Verenigde Staten bouwden in dezelfde
periode 2 onderzeeboten. De Sovjet-Unie produceerde in 1980 3000
gevechtstanks, waarvan er 2500 bij één fabriek in elkaar werden gezet.
Weer ter vergelijking: de Verenigde Staten produceerden in dezelfde
periode 740 gevechtstanks. Ook in de vliegtuigindustrie is een verdere
uitbreiding op handen, hoewel in de afgelopen jaren bestaande fabrieken
al aanzienlijk zijn uitgebreid, onder meer met verscheidene nieuwe hallen
voor het assembleren van vliegtuigen. In Ulanovsk, ten Westen van de
Oeral, is een nieuwe vliegtuigfabriek in aanbouw. Ook de Navo-landen zijn
hun strijdkrachten aan het moderniseren; nieuwe generaties wapensystemen, zoals het voor verschillende taken inzetbare F-16-vliegtuig, worden
ingevoerd. In het algemeen zijn de fabrieken in de Navo-landen moderne
en doelmatig werkende bedrijven. Maar van een wezenlijke groei van deze
bedrijven is in de afgelopen jaren geen sprake geweest. De produktieseries
zijn kleiner en bij de vervaardiging van militair materieel bestaat niet
dezelfde mate van continuïteit als bij het Warschaupact.
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Technologie is een belangrijke graadmeter van industriële en militaire
kracht. Het niveauverschil tussen de militaire technologie van de Navo en
die van het Warschaupact kan echter niet in handzame termen worden
weergegeven, omdat de technologie per wapensysteem verschilt. Elke
discussie over technologische verschillen wordt onvermijdelijk beïnvloed
door de keuze van het vergelijkingsmateriaal. Niettemin toont een vergelijking van de ontwikkelingen aan dat de Sovjet-Unie, die op technologisch
gebied binnen het Warschaupact de toon aangeeft, een aanzienlijke
vooruitgang heeft weten te boeken op gebieden waarop de Navo tot
dusver een voorsprong had. Bovendien laat de Sovjet-Unie geen gelegenheid
voorbijgaan haar voordeel te doen met de toegankelijkheid van het
Westerse technisch kunnen. Het beleid van de Sovjet-Unie is erop gericht
technologische vernieuwingen snel en systematisch door te voeren in haar
eigen wapensystemen. Op dit moment hebben de Sovjets op het vlak van
de toegepaste technologie de Navo op sommige terreinen ingehaald en in
enkele gevallen zelfs voorbijgestreefd.
De nucleaire strijdkrachten. De Sovjet-Unie was tot het begin van de
jaren zestig vergeleken met de Verenigde Staten nog geen echte wereldmacht. Haar militaire macht was toen weliswaar ook al indrukwekkend
maar nog sterk geografisch gebonden. Dit kwam duidelijk tot uiting op
twee gebieden: haar nucleaire raketten reikten niet verder dan Midden- en
West-Europa en haar vloot was nog betrekkelijk klein en voornamelijk
defensief van aard. De Sovjet-Unie besloot in het begin van de jaren zestig
hierin verandering te brengen. Van het midden van de jaren zestig tot het
midden van de jaren zeventig verdubbelden de defensie-uitgaven. De
strategisch-nucleaire wapens werden gemoderniseerd en uitgebreid met
als gevolg dat ook het Amerikaanse grondgebied in zijn geheel onder het
bereik van deze wapens kwam. Ook is toen begonnen met de opbouw van
een moderne vloot die nu zo sterk is dat de Sovjet-Unie zich ter zee met de
Verenigde Staten kan meten.
De strategische raketstrijdkrachten van de Sovjet-Unie zijn in 1960
opgericht als zelfstandig krijgsmachtdeel. Alle raketten met een dracht van
meer dan 1000 km zijn erbij ondergebracht. De eerste, zeer eenvoudige,
strategische raketten werden in het begin van de jaren zestig opgesteld.
Toen werden ook de eerste onderzeeboten (H-klasse), uitgerust met
nucleaire raketten (SSN-5), in dienst genomen. Deze waren kwalitatief nog
verre de mindere van de Amerikaanse Polaris-onderzeeboten. Met de
invoering in 1966 van de tweede generatie raketten (SS-9), beveiligd in
silo's, zette de Sovjet-Unie een belangrijke stap naar de status van supermogendheid. In het begin van de jaren zeventig werd de MIRV-techniek
ingevoerd. Sindsdien kan in feite worden gesproken over pariteit tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op strategisch-nucleair gebied.
Parallel aan deze ontwikkeling op strategisch-nucleair gebied heeft de
Sovjet-Unie haar achterstand op het gebied van de nucleaire wapens voor
de middellange en kortere afstand weten om te zetten in een voorsprong.
Hieronder wordt meer gedetailleerd ingegaan op deze ontwikkelingen.
Strategische nucleaire wapens. Er zijn drie soorten strategische nucleaire
wapens: op land geplaatste intercontinentale raketten (ICBM), vanuit
onderzeeboten te lanceren raketten (SLBM), en bommenwerpers. Zij
verschillen wat betreft paraatheid, kwetsbaarheid, beweeglijkheid, nauwkeurigheid en het vermogen door de verdediging van de tegenpartij heen
te komen. Deze wapens vullen elkaar aan.
De strategische nucleaire middelen van de Navo worden voornamelijk
door de Verenigde Staten geleverd, maar omvatten ook Britse kernwapens.
De Franse kernwapens staan niet ter beschikking van de Navo en zijn in dit
overzicht verder buiten beschouwing gelaten. In het Warschaupact beschikt
alleen de Sovjet-Unie over soortgelijke wapens. Afbeelding 2 geeft de
voornaamste ontwikkelingen aan beide kanten weer. De groei van het
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Sovjet-arsenaal in de loop der jaren komt duidelijk tot uitdrukking. De
Verenigde Staten werken nu aan een programma om in de toekomst een
zeker evenwicht en een afdoende afschrikking in stand te houden. Ook
Groot-Brittannië moderniseert zijn kernmacht.
De Sovjet-Unie is de Navo voorbijgestreefd in aantallen strategische
raketten en bommenwerpers (zie afbeelding 3). Haar achterstand op het
gebied van de strategische kernkoppen heeft zij voor het grootste deel
ingelopen (zie afbeelding 4), voornamelijk door de invoering van kernwapens
met meervoudige kernkoppen (MIRV).
Afbeelding 2 Strategische nucleaire wapens van de Navo en de Sovjet-Unie.
Legenda
ICBM

Intercontinentale ballistische raket

SLBM

Raket die vanuit onderzeeboten wordt afgevuurd

SSBN

Een nucleair voortgestuwde onderzeeboot met ballistische
raketten

Strategische raketten

1) in de beproevingsfase

Titan II
ICBM

Minuteman 111
Mtnuleman i l
ICBM
ICBM
Polarts
Poscidon
SLBM ( U K l
SLBM

Tndent
SLBM

Navo
(Verenigde Staten en Groot Brittannië)

4

Polans SSBN ( I )

TndenuOhioClasslSSBN
SS-ll
ICBM

SS-N-6 SS-13
SLBM ICBM

SS-IS
ICBM
SS-N-8
SLBM

SS-17
ICBM
SS-19
ICBM

SS-N-18
SLBM

SS-N-i:
SLBM

''

SS N X 20
SLBM

2
L

Sovjet-Unie

'-

i

\

A

F
Yankee SSBN
Jaar van operationeel worden

uu

m

Delta I SSBN Delta I I SSBN Delta l i l SSBN

Typhoon SSBN

(1) 31 Amerikaanse Polaris onderzeeboten zijn aangepast voor de Poseidonraketten.
12 Van deze onderzeeboten zijn verder geschikt gemaakt voor de Trident-I (C4)-raketten.
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Afbeelding 3 Ontwikkeling aantal strategische raketten en bommenwerpers
van de Navo en de Sovjet-Unie.
Totaal aantal strategische raketten en bommenwerpers
B Totaal aantal strategische raketten en vheg-

A Aantal strategische raketten en vliegtuigen

tuigen. onderverdeeld naar soort

3000

Sovjet-Unie 1 '

2723

;2000
Navo

1045

ICBM s

1000
:^632

Ï356'^
71

73

75

77

79

SLBMs

Bommenwerpers

83

Soviet-Unie

Jaar
1) De aantallen voor de Sovjet-Unie omvatten alle Sovjet-strategische raketten en b o m m e n w e r p e r s van de typen Bear
Bison en Backfire. De B a c k f i r e - b o m m e n w e r p e r is meegerekend omdat deze een intercontinentaal bereik heeft Dit
neemt niet weg dat de mogelijkheden van dit toestel o m zee- en landdoelen aan te vallen ook een serieuze bedreiging
voor de Europese Navo-landen betekent.
2) De aantallen aan Navo-zi|de omvatten de strategische raketten van de Verenigde Staten. 64 Britse strategische Polansr a k e t t e n e n Amerikaanse b o m m e n w e r p e r s van de typen B - 5 2 e n FB-111. De Amerikaanse FB-111 is meegeteld omdat dit
toestel een strategische taak heeft
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B H u i d i g e aantal k e r n k o p p e n

Strategische kernkoppen

Bommenwerpers
A. Aantal kernkoppen

1971-1983
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1
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Sovjet Unie

y
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Navo

/

o I n b e g r e p e n d e Backfires die een i n t e r c o n t i nentaal bereik h e b b e n
als o o k de m a r i t i e m e
Backfires
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Afbeelding 4 Ontw
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1
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75

1
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Jaar

1

1
79

1

1

1

1

!

Navo

i

83
Sovjet-Unie

O)

<

o
a) A l s alle S o v j e t - r a k e t t e n d i e d a a r t o e o p g r o n d v a n b e p r o e v i n g e n g e s c h i k t z i j n b e v o n d e n , z o u d e n w o r d e n u i t g e r u s t m e t
m e e r v o u d i g e o n a f h a n k e l i j k r i c h t b a r e k e r n k o p p e n , d a n z o u het aantal k e r n k o p p e n a a n S o v j e t - z i j d e o n g e v e e r 8500
bedragen

Q.

De Sovjet-Unie heeft bij haar strategische kernbewapening de nadruk
gelegd op de op het land geplaatste intercontinentale raketten. Bij de Navo
ligt die meer op onderzeeboten en bommenwerpers. Op het land geplaatste
raketten zijn erg nauwkeurig maar tegelijkertijd kwetsbaar. Daarentegen
zijn op onderzeeboten geplaatste raketten tot dusver vrijwel onkwetsbaar
maar minder nauwkeurig. Bommenwerpers hebben het nadeel dat zij op
de grond kunnen worden vernietigd en moeten, willen zij tot boven het
grondgebied van de tegenstander kunnen doordringen, eerst door diens
luchtverdediging heen. Dit laatste geldt veel minder voor bommenwerpers
uitgerust met kruisvluchtwapens.
Bezien we het geheel van de strategische nucleaire bewapening, dan
houden de Sovjet-Unie en de Navo elkaar ongeveer in evenwicht.
Nucleaire wapens met middellang en korter bereik. Naast hun strategische
arsenaal beschikken Navo en Warschaupact over een verscheidenheid aan
andere middelen waarmee kernwapens kunnen worden vervoerd over
kortere afstand dan die welke de intercontinentale raketten overbruggen.
Zij worden ingedeeld in wapensystemen met middellang en korter bereik.
Deze twee categorieën te zamen omvatten de op de grond geplaatste
raketten, geschut alsmede vliegtuigen. Tussen de Navo en het Warschaupact
bestaan er op dit gebied grote verschillen. In totaal heeft het Warschaupact
aanzienlijk meer van deze wapensystemen; in het bijzonder geldt dat voor
de op het land gestationeerde raketten en kruisvluchtwapens. Deze zijn
minder kwetsbaar voor luchtverdedigingsmiddelen dan vliegtuigen, die in
de Navo het grootste deel van dit soort inzetmiddelen uitmaken.
Raketten voor de middellange afstand. Deze wapens worden onderverdeeld naar bereik. Sommige hebben een betrekkelijk lange dracht. Hiervan
staat een groot aantal in de Sovjet-Unie opgesteld. Het gaat hier om de
SS-20, SS-4 en SS-5 (zie afbeelding 5). De Sovjet-Unie is ver gevorderd met
de ontwikkeling van een vanaf het land te lanceren kruisvluchtwapen;
invoering hiervan wordt in de komende jaren verwacht. Het «dubbelbesluit»
van 1979 voorziet in plaatsing van wapens van deze aard aan Navo-zijde
vanaf eind 1983, tenzij de wapenbeheersingsonderhandelingen in Genève
dit overbodig maken.
Sinds de Navo in december 1979 het «dubbelbesluit» nam, is het aantal
kernladingen op SS-20 raketten meer dan verdubbeld. Op het ogenblik
bedraagt dit aantal bijna 1100. Met de nog aanwezige 240 ladingen op SS-4
en SS-5 raketten, komt het totale aantal ladingen in deze categorie op ruim
1300. Het aantal SS-20 raketten blijft nog toenemen. Een eventuele plaatsing
van vergelijkbare wapens door de Navo zal het aantal kernwapens in
Europa niet doen toenemen, omdat een gelijk aantal ladingen van andere
wapens zal worden weggehaald.
De SS-20-raketten staan zowel in het Europese als het Aziatische deel
van de Sovjet-Unie. Van belang is dat de meeste die ten oosten van het
Oeral-gebergte staan, grote delen van Europa kunnen bereiken. Overigens
is de SS-20 verplaatsbaar en kan dus in betrekkelijk korte tijd meer naar het
westen toe worden opgesteld. De Pershing-ll-raketten daarentegen komen
niet verder dan de westelijke delen van de Sovjet-Unie (bereik 1800 km);
Moskou en de gebieden oostelijk daarvan liggen buiten bereik. De kruisvluchtwapens hebben een groter bereik, namelijk 2500 km, maar halen het
Oeral-gebergte en het gebied daarachter niet.
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Afbeelding 5 Raketsystemen voor de middellange afstand.
INF-raketsystemen met langere dracht zoals die momenteel staan opgesteld
Navo

nog geen operationele systemen

A

Warschaupact

/\

(Alle raketten staan opgesteld inde Sovjet-Unie
en worden bediend door
Sovjet-personeel)

,

I
.

U-J

L

SS-4

SS-5

SS-20

1

1

3 MIRV

\r-J

Kernkoppen
Bereik in km

2000

4 100

4.400-5.000

Uitvoering

Vaste opstelling

Vaste opstelling

Mobiel

Aantal opgesteld '

224

16

360

Jaar van operationeel worden

Eind jaren 50

1

•

Begin jaren 60

977

1) Niet inbegrepen reserveraketten

Raketten voor de kortere afstand. De Russische strijdkrachten beschikken
over veel raketten die een kortere dracht hebben dan de SS-20. Sommige
zijn van oudere datum; het gaat om Frog's (bereik 60-80 km) en Scud's
(bereik 280 km) die sinds de eerste helft van de jaren zestig in Oost-Europa
staan opgesteld. Daarnaast zijn er nog eveneens oude Scaleboard's (bereik
900 km) die alleen in het westen van de Sovjet-Unie zijn gestationeerd. De
Sovjet-Unie is bezig deze drie typen raketten te vervangen. De Frog wordt
vervangen door de SS-21 (bereik 120 km) waarvan er al enkele tientallen in
de Duitse Democratische Republiek zijn opgesteld. De SS-23 (bereik ruim
500 km), waarvan de plaatsing in Oost-Europa de komende jaren wordt
verwacht, komt in de plaats van de Scud. De vervanging van de Scaleboard
door de SS-22 (bereik 900 km) is in volle gang.
Deze moderne raketten zijn nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de
oude. Zij kunnen worden voorzien van nucleaire, chemische of conventionele
ladingen. Al deze raketten zijn mobiel; zijn zij in Oost-Europa opgesteld,
dan kunnen zij grote delen van West-Europa bestrijken (zie afbeelding 6). Er
zijn naar schatting zo'n 650 raketten van het type Frog en SS-21, ongeveer
100 raketten van het type Scaleboard en SS-22, en enkele honderden
Scud's.
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Afbeelding 6 Draagwijdte raketten voor de kortere afstand van het Warschaupact.

Tegenover dit arsenaal aan raketten met kortere dracht beschikt de Navo
over 180 Pershing-IA-raketten (bereik 700 km). Daarvan blijven er 72 over
als de Pershing-ll-raketten (bereik 1800 km) zouden worden geplaatst. De
Navo beschikt ook nog over ongeveer 100 raketten van de typen Lance
(bereik 110 km) en de verouderde Honest John (bereik 60 km).
Alles bijeen heeft de Sovjet-Unie op dit gebied een groot overwicht.
Kanonsystemen. Beide kanten beschikken over kanonsystemen waarmee
zowel nucleaire als conventionele ladingen kunnen worden afgevuurd. Tot
voor kort had de Navo met ongeveer 1000 stuks geschut op dit gebied een
groot overwicht. De Sovjet-Unie loopt de laatste jaren haar achterstand
snel in.
Vliegtuigen. Het bereik van vliegtuigen is in hoge mate afhankelijk van bij
voorbeeld vlieg hoogte, snelheid en gewicht. Ook de lokatie van de vlieg bases
is natuurlijk van betekenis. Over het algemeen vervoeren de vliegtuigen in
deze categorie één nucleaire lading. Bepaalde typen vliegtuigen, in het
bijzonder die met een groot bereik, kunnen er twee of drie meenemen.
De cijfers die hierna worden genoemd hebben betrekking op vliegtuigen
die in de Europese Navo-landen staan. De vliegtuigen op schepen zijn
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vermeld in het maritieme deel aan het eind van dit hoofdstuk. Bij het
Warschaupact zijn de vliegtuigen meegeteld die kennelijk zijn bestemd
voor operaties boven het Europese Navo-gebied.
Bij vergelijking van de aantallen vliegtuigen in operationele eenheden
blijkt ook op dit gebied een aanzienlijk overwicht van het Warschaupact. De
Navo beschikt over ongeveer 150 vliegtuigen van het type F-t 11; het
Warschaupact heeft ongeveer 400 Badgers en Bunders. Daarnaast maken
nog 250 van deze vliegtuigen deel uit van de maritieme strijdkrachten. Van
het totale aantal van 650 toestellen zijn er ongeveer 500 in gebruik als
bommenwerper en ongeveer 100 als verkenningsvliegtuig voor de lange
afstand. Ongeveer 50 stuks, in gebruik als lestoestel bij de marine-luchtstrijdkrachten, kunnen voor operationele opdrachten worden ingezet.
Zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie beschikken buiten Europa
nog over vliegtuigen van deze typen, maar die vallen buiten het bestek van
dit overzicht.
Daarnaast beschikken beide zijden over een variëteit van vliegtuigen
voor de kortere afstand. De meeste van deze vliegtuigtypen zijn technisch
in staat nucleaire wapens af te werpen, maar zijn niet allemaal voor dat
doel beschikbaar. Voor een belangrijk deel vervullen deze vliegtuigen een
rol in de conventionele strijdkrachten en bovendien zijn niet alle vliegers
opgeleid voor het uitvoeren van nucleaire taken.
Tegen die achtergrond wordt aangenomen dat in totaal naar schatting
2500 vliegtuigen van het Warschaupact een nucleaire missie kunnen
uitvoeren. Voor de Navo ligt dat aantal op ongeveer 800.
Nucleaire wapens ter zee. Over de strategische wapens op onderzeeboten
is al eerder gesproken. De marines van de Navo en het Warschaupact
beschikken evenwel nog over andere nucleaire middelen. Het gaat hier om
wapensystemen voor de luchtverdediging, tegen oppervlakteschepen en
tegen onderzeeboten.
Aan Navo-kant gaat het om Terriër-raketten tegen aanvallen vanuit de
lucht, raketten van het type Asroc en Subroc tegen onderzeeboten en door
vliegtuigen af te werpen dieptebommen. Nucleaire wapens die speciaal
tegen oppervlakteschepen zijn gericht heeft de Navo niet. Op Amerikaanse
vliegdekschepen staan A-6- en A-7-vliegtuigen, die in staat zijn landdoelen
met nucleaire wapens aan te vallen.
Het Warschaupact beschikt over door vliegtuigen af te werpen dieptebommen en verschillende kruisvluchtwapens tegen scheepsdoelen van de
types SS-N-3, SS-N-7, SS-N-9 en SS-N-12. Daarnaast heeft de Sovjet-marine
aan boord van onderzeeboten een klein aantal ballistische SS-N-5-raketten
die geen strategische rol vervullen. Amerikaanse onderzeeboten en
oppervlakteschepen worden uitgerust met kruisvluchtwapens met kernladingen die tegen landdoelen kunnen worden ingezet. Enkele schepen zijn
al met deze wapens uitgerust. Een soortgelijke ontwikkeling tekent zich ook
aan Sovjet-zijde af.
De conventionele strijdkrachten. De strategie van de Navo is gericht op
afschrikking en verdediging, die van het Warschaupact op offensief en
verrassing. Dit verschil in strategie heeft invloed op omvang, samenstelling
en bewapening van de strijdkrachten van beide partijen. Het Warschaupact
heeft een ruime overmacht aan troepen, tanks, gepantserde infanterie-voertuigen en artillerie. Vooral door invoering van grote aantallen gevechtshelicopters is de offensieve kracht sterk toegenomen. Dank zij een uitgebreid
stelsel van onderscheppingsjagers, anti-luchtdoelartillerie en een nog
steeds groeiend arsenaal aan grond-lucht geleide wapens zijn de landstrijdkrachten van het Warschaupact veel minder kwetsbaar voor aanvallen
vanuit de lucht dan die van de Navo.
Opmerkelijk is de accentverschuiving van defensief naar offensief bij de
luchtstrijdkrachten van het Warschaupact. De actie-radius en het wapendragend vermogen is aanzienlijk toegenomen. Operaties kunnen met
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grotere nauwkeurigheid, op lagere hoogte en zowel bij dag als bij nacht
worden uitgevoerd. Een toenemend aantal vliegtuigen kan worden ingezet
voor zowel een nucleaire als een conventionele taak. De luchtverdediging
van het Warschaupact is versterkt met nieuwe systemen en met verbeterde
methodes voor het onderscheppen van laagvliegende indringers. Doordat
hierbij grote aantallen raketsystemen werden ingevoerd, komt een belangrijk
aantal vliegtuigen voor andere taken vrij.
Zoals al opgemerkt, heeft de vloot van de Sovjet-Unie zich de laatste
twintig jaar ontwikkeld van één die voornamelijk was bedoeld om kusten te
beschermen tot één die op alle wereldzeeën kan opereren.
Technologische ontwikkelingen zullen ook in de toekomst van grote
invloed zijn op de conventionele krachtsverhoudingen. Het gaat vooral om
micro-miniaturisatie, satellieten en lasertechnieken. Deze ontwikkelingen
zullen grote invloed hebben op de keten opsporing, identificatie, localisatie,
wapengeleiding, trefkans en uitwerking van treffers. Ook zullen hierdoor
vele wapensystemen meer en meer onder alle weersomstandigheden
inzetbaar zijn.
Het Europese Navo-gebied strekt zich uit van de noordpunt van Noorwegen
tot de Oostgrens van Turkije. Dit gebied is verdeeld in drie sectoren: de
noordelijke, de centrale, en de zuidelijke. De cijfers over de krachtsverhoudingen die hierna zijn vermeld hebben betrekking op het Navo-gebied als
geheel en op de centrale en noordelijke sectoren samen. De zuidelijke
sector, waar zich geen Nederlandse strijdkrachten bevinden, is hier buiten
beschouwing gelaten.
De landstrijdkrachten. De strijdkrachten van het Warschaupact die
tegenover het Europese Navo-gebied staan, omvatten ongeveer 173
divisies, waarvan er negen bestaan uit luchtlandingstroepen en luchtmobiele
eenheden. Veel van deze 173 divisies verkeren in een hoge staat van
paraatheid. Zij kunnen worden versterkt met zo'n 15 divisies van de
strategische reserve - gelegerd in de Sovjet-Unie in de Militaire Districten
Moskou, Oeral en Wolga - die op verschillende plaatsen kunnen worden
ingezet.
De divisies van het Warschaupact tellen in de regel minder militairen dan
de Navo-divisies, maar ze hebben meer tanks en artillerie, waardoor de
gevechtskracht toch ongeveer gelijk is. De meeste landstrijdkrachten van
het Warschaupact zijn ver naar voren opgesteld. Hun belangrijkste offensieve
mogelijkheden vormen met name grote hoeveelheden tanks, moderne
gemechaniseerde infanteriegevechtsvoertuigen en mobiele lange-afstandsartillerie, mortieren en helicopters. Voor grotere formaties, van divisieniveau
en hoger wordt een aantal nucleaire en chemische wapens beschikbaar
gehouden.
De landstrijdkrachten van de Navo in Europa bestaan uit zo'n 84 divisies
(waaronder 3 luchtlandings/luchtmobiele divisies), waarvan er veel op zeer
korte termijn in actie kunnen komen. Bovendien zijn er 13 parate Amerikaanse
divisies die na enige tijd in Europa kunnen worden ingezet. De Navo
beschikt over een groot aantal geleide anti-tankwapens; toch zijn er nog
veel meer nodig gezien het zeer grote aantal tanks en gepantserde personeelsvoertuigen van het Warschaupact. Ook heeft de Navo veel minder
gevechtshelicopters. Alleen de Verenigde Staten kunnen een chemische
vergeldingsaanval uitvoeren en een aantal Navo-landen heeft geen
afdoende bescherming tegen chemische wapens. In afbeelding 7 worden
de aanwezige mankracht, het aantal divisies en het belangrijkste materieel
aan beide zijden met elkaar vergeleken.
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Afbeelding 7 Vergelijking van de strijdkrachten van de Navo en het Warschaupact voor zover in Europa aanwezig.

Noten

1 Warschaupact-divisies tellen gewoonlijk minder personeel dan vele Navo-divisies, maar hebben meer tanks en
artillerie, zodat zij v w.b. gevechtskracht g e m i d d e l d even sterk zijn
2 Meegeteld zijn alle in Europa aanwezige troepen van de N a v o V a n het Warschaupact zijn meegeteld alle troepen
in Oost -Europa tot aan de Oeral m u v . die in de dn e centra Ie militaire dist rieten in West-Rusland (Moskou. Wol ga
en Oeral)

Ontwikkelingen op het gebied van de aantallen gevechtstanks en artillerie
over de afgelopen jaren blijken uit afbeelding 8.
De strijdkrachten van het Warschaupact tegenover de noordelijke en
centrale sectoren van het bondgenootschap tellen 104 divisies, die zijn
samengesteld uit de legers van de Sovjet-Unie, de Duitse Demokratische
Republiek, Tsjechoslowakije en Polen. Zij beschikken over ongeveer 27 000
tanks en 19 500 stukken artillerie en mortieren. Tweederde van deze
divisies bevindt zich in de drie laatstgenoemde landen. Bovendien beschikt
het Warschaupact in het Oostzeegebied en in de Barentsz-zee over aanzienlijke amfibische strijdkrachten.
Tegenover die van het Warschaupact staan Navo-landstrijdkrachten van
België, Canada, Denemarken, de Duitse Bondsrepubliek, Luxemburg,
Nederland, Noorwegen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, in totaal
zo'n 39 divisies. Ze zijn uitgerust met ongeveer 7000 tanks en 4550 stukken
artillerie en mortieren. Hoewel de meeste landstrijdkrachten een hoge
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graad van paraatheid hebben, zijn er problemen met de plaats waar de
troepen zijn gelegerd (de zogenaamde «maldeployment») en met de
bevoorrading. In geval van nood kunnen de Navo-eenheden in Europa
worden versterkt met 13 Amerikaanse divisies. Drie ervan kunnen snel naar
Europa worden overgevlogen. Het materieel voor deze divisies zal binnen
enkele jaren geheel in Europa zijn opgeslagen. De overige tien moeten met
hun materieel per schip worden vervoerd. Ook één Canadese brigade is
bestemd om dit deel van Europa te versterken.
Afbeelding 8 Ontwikkeling van de aantallen in Europa aanwezige gevechtstanks, artillerie en mortieren van de Navo en het Warschaupact.
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Meer dan de helft van de 104 divisies van het Warschaupact in de Duitse
Demokratische Republiek, Tsjechoslowakije en de noordelijke militaire
districten van de Sovjet-Unie kan binnen enkele dagen na mobilisatie
worden ingezet. Bij gelijktijdige mobilisatie en verplaatsing naar voren, kan
de Navo in het gunstigste geval rekenen op ongeveer 42 divisies. Die zullen
in het geval van een conflict stand moeten houden totdat Amerikaanse en
Canadese troepen over zee zijn aangevoerd. In die tussentijd zou het
Warschaupact zijn strijdkrachten snel tot 104 volledige divisies kunnen
uitbouwen en daaraan nog een deel van de 15 divisies van de strategische
reserve uit de drie centrale militaire districten kunnen toevoegen.
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De luchtstrijdkrachten. In totaal zijn 7240 gevechtsvliegtuigen in operationele eenheden gericht tegen het Europese Navo-gebied, waarvan een
groot deel naast conventionele ook nucleaire taken kan uitvoeren (zie
afbeelding 9). Het gaat om ongeveer 4370 luchtverdedigingsjagers waarvan
een groot deel ook voor aanvalstaken kan worden gebruikt, 1920 jagerborrv
menwerpers, 600 verkenningsvliegtuigen en 350 bommenwerpers (de
maritieme vliegtuigen van de Sovjet-Unie niet meegerekend), waarvan het
merendeel waarschijnlijk zal worden gebruikt voor conventionele taken.
Ook heeft het Warschaupact nog 50 lange-afstand bommenwerpers van
het type Backfire die zijn bestemd voor het uitvoeren van opdrachten met
conventionele wapens in Europa.
Elk jaar worden bij het Warschaupact aanzienlijke aantallen oudere
toestellen vervangen door nieuwe gevechtsvliegtuigen; het totale aantal
vliegtuigen blijft overigens ongeveer gelijk. Dat heeft de offensieve slagkracht
van het Warschaupact aanzienlijk verhoogd. De nieuwste vliegtuigen
kunnen een tweemaal zo grote wapenlast dragen en zijn sneller. Zij kunnen
bovendien meer dan driemaal zo ver komen als hun voorgangers en hun
taak op geringe hoogte uitvoeren, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor
de Navo-luchtverdediging. Zo is de moderne zware bommenwerper
Fencer, die in de Duitse Demokratische Republiek en Polen is gestationeerd,
ook 's nachts en bij slecht weer in staat vrijwel alle doelen in de centrale
sector van het Navo-gebied aan te vallen. Het grotere bereik stelt de
vliegtuigen - in geval van een aanval van het Warschaupact op de Navo in staat van verder weg gelegen vliegvelden te opereren, waardoor het
voor de Navo moeilijker wordt passende tegenmaatregelen te nemen. Een
toenemend aantal van deze moderne vliegtuigen kan zowel 's nachts als
overdag en bij slecht weer opereren. Ook beschikt het Warschaupact over
grote aantallen transportvliegtuigen. Deze vervoerscapaciteit kan worden
aangevuld met vliegtuigen van de Russische vliegtuigmaatschappij
Aeroflot.
Afbeelding 9
Gevechtsvliegtu igen Navo en Warschaupact in EL ropa

Navo
Warschaupact

jagerbommenwerpers

luchtverdedigingsjagers

verkenners

bommenwerpers

1950
1920

740
4370

285
800

350

De Navo beschikt in Europa over 1950 jagerbommenwerpers, 740
luchtverdedigingsjagers en 285 verkenningsvliegtuigen. De Verenigde
Staten en Canada kunnen snel versterkingen van ongeveer 1900 extra
gevechtsvliegtuigen naar Europa sturen, maar er zal veel luchttransport
nodig zijn om het grondpersoneel en de uitrusting over te brengen. De
kwaliteit van de voor Navo beschikbare vliegtuigen wordt, naarmate de
invoering van de F-16 en de Tornado vordert, geleidelijk beter. Deze
vliegtuigen zijn beter geschikt voor gebruik onder alle weersomstandigheden
dan de voorgaande generatie, maar het vliegbereik en de wapenlast zijn
toch minder snel toegenomen dan die bij de toestellen van het Warschaupact.
Op het vlak van het vliegbereik en de wapenlast zijn de vliegtuigen van de
Navo en die van het Warschaupact nu ongeveer gelijkwaardig. De luchttransportvloot van de Navo bestaat uit bijna 750 transportvliegtuigen en
kan worden vergroot met de civiele luchtvloten van de Verenigde Staten en
sommige andere bondgenoten.
Onder oorlogsomstandigheden zijn er uit een oogpunt van kwetsbaarheid
en de noodzaak tot spreiding te weinig militaire vliegvelden. Door dit
gebrek aan vliegvelden zal het ook moeilijk zijn alle vliegtuigen die beschikbaar zijn, tegelijk in te zetten.
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De luchtmachten van de Navo verkeren in het algemeen in een hoge
staat van paraatheid en zijn wat betreft de kwaliteit van opleiding en
bewapening nog de meerdere van die van het Warschaupact. Ook de
beweeglijkheid en de mogelijkheid in tijd van spanning en oorlog snel
versterkingen aan te voeren zijn pluspunten voor de Navo-luchtmacht.
Dankzij een nieuwe keten van radarstations voor vroegtijdige waarschuwing en door de voortgezette modernisering van luchtverdedigingssystemen
wordt het voor de luchtstrijdkrachten van de Navo steeds moeilijker door te
dringen tot het luchtruim van het Warschaupact. De strijdkrachten van het
Warschaupact hebben een grote verscheidenheid aan vaste en verplaatsbare
luchtverdedigingssystemen, zoals luchtdoelraketten en kanonnen. De
bijgaande tabel 10 toont aan dat het Warschaupact driemaal zoveel
luchtdoelkanonnen met een kaliber van meer dan 20 mm en mobiele
luchtdoelraketsystemen heeft als de Navo. In samenhang met grote
aantallen luchtverdedigingsjagers zorgt dit voor een heel sterk verdedigd
luchtruim boven en achter de oprukkende grondtroepen van het Warschaupact. Deze dreiging maakt voor de Navo-vliegtuigen een combinatie van
laagvliegtactieken en elektronische tegenmaatregelen nodig. Dit alles
maakt het extra moeilijk met succes operaties boven en achter het frontgebied uitte voeren.
Kijken we naar de krachtsverhoudingen in de lucht in de noordelijke en
centrale sector, dan is het Warschaupact wat betreft tactische gevechtsvliegtuigen duidelijk sterker dan de Navo. Weliswaar beschikt de Navo over
een betrekkelijk groot aantal jagerbommenwerpers maar hiertegen kan het
Warschaupact een zeer groot aantal luchtverdedigingsjagers inzetten; vele
daarvan kunnen bovendien doelen op de grond aanvallen.
Afbeelding 10 Ontwikkeling van de aantallen in Europa aanwezige stukken
luchtdoelgeschut en mobiele lanceerinrichtingen voor tactische luchtdoelraketten.
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De zeestrijdkrachten. De veiligheid van de Navo-landen hangt nauw
samen met het onbelemmerd gebruik van de zeeën, zowel om het potentieel
van de Verenigde Staten en dat van Europa met elkaSr te verbinden als om
de weg open te houden voor handel, voor aanvoer van grondstoffen en
energie. De landen van het Warschaupact zijn door hun ligging veel minder
afhankelijk van het vrije gebruik van de zee. Een belangrijke taak van de
zeestrijdkrachten van het Warschaupact is er dan ook op gericht om de
aanvoerlijnen van de Navo te verstoren. Om deze reden legt de Navo wat
betreft de Atlantische Oceaan de nadruk op het beschermen van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

65

schepen die versterkingen en voorraden aanvoeren tegen aanvallen door
onderzeeboten. In de vitale Kanaalzone worden de aanvoerroutes van
versterkingen en voorraden het meest bedreigd door onderzeeboten en
zeemijnen, maar ook door vliegtuigen en raketten van het Warschaupact,
die aan die dreiging een extra accent geven.
Door beheersing van de Noorse Zee zouden de Navo-landen in geval van
een conflict de zeestrijdkrachten van de Sovjet-Unie de toegang tot de
Atlantische Oceaan moeten kunnen ontzeggen. Daarnaast is het nodig - in
samenwerking met land- en luchtstrijdkrachten - het gehele noordelijke
gebied van de Navo, waaronder de Noorse vliegvelden en marinebases,
IJsland, Denemarken en de FarOer-eilanden te beschermen en de zeestraten
van de Oostzee te beheersen om te voorkomen dat de Russische vloot de
Noordzee en Het Kanaal kan bereiken. Het gebied van de Atlantische
Oceaan bij Portugal en Spanje is van belang voor de Navo-verdediging
vanwege de belangrijke verbindingen met het zuidelijke Navo-gebied en
met gebieden die vitale grondstoffen en olie leveren. Het beveiligen van de
Straat van Gibraltar en de Bosporus is nodig om te voorkomen dat het
Russische Middellandse Zee-eskader en de Zwarte-Zeevloot in geval van
oorlog de Middellandse Zee kan bereiken.
Het beveiligen van het vrije gebruik van de zee (het doel van de zeestrijdkrachten van de Navo) vergt veel meer middelen en inspanning dan het
verhinderen van het gebruik ervan (het doel van de zeestrijdkrachten van
het Warschaupact). De krachtsverhouding ter zee tussen Navo en Warschaupact moet dan ook in dit licht worden beoordeeld (afb. 11).
De marines van het Warschaupact hebben een grote verscheidenheid
aan moderne oppervlakteschepen. Al deze schepen zijn voorzien van
raketsystemen voor luchtverdediging en onderzeebootbestrijding, terwijl
ook het aantal raketsystemen gericht tegen oppervlakteschepen toeneemt.
Sommige schepen kunnen ook als platform voor vliegtuigen en/of helicopters dienen. De gevechtskracht van deze bovenwatervloot wordt aangevuld
met op het land gestationeerde gevechtsvliegtuigen en een groeiend
modern onderzeebootpotentieel, beide uitgerust met kruisvluchtwapens en
andere wapens, waarmee doelen op grote afstand kunnen worden getroffen.
Koopvaardijschepen, vissersvloten en oceanografische vaartuigen van
het Warschaupact zijn staatseigendom en staan voor de uitvoering van hun
taak onder centraal commando. Daardoor opereren deze schepen geregeld
ten behoeve van de zeestrijdkrachten, vooral voor het verzamelen van
inlichtingen en voor de bevoorrading. Deze voordelen worden in tijd van
oorlog van nóg meer betekenis, doordat deze schepen kunnen worden
ingezet voor de ondersteuning van amfibische operaties en voor het
leggen van mijnen.
Het overzicht van de zeestrijdkrachten van de Navo en het Warschaupact
laten de veranderende sterkte zien en weerspiegelen de verschillende
taken. Sterke punten van de Navo zijn vliegtuigen die vanaf schepen
operaties kunnen steunen, vanaf de wal opererende vliegtuigen voor
verkenning en voor bestrijding van onderzeeboten, technische apparatuur
voor onderzeebootbestrijding, amfibische strijdkrachten die over grote
afstanden kunnen worden ingezet.
Het Warschaupact daarentegen is vooral sterk in schepen met raketten
tegen andere schepen, in met torpedo's uitgeruste aanvalsonderzeeboten
en op de wal geplaatste aanvalsvliegtuigen. De zeestrijdkrachten van het
Warschaupact hebben het nadeel van lange vaarwegen van Moermansk
rond de Noordkaap en de smalle doorgangen van de Baltische en Turkse
zeestraten. Het Warschaupact kan echter steeds het initiatief nemen om de
kwetsbare zeeverbindingen van de Navo te verbreken. Voor de verdediging
daarvan heeft de Navo een ruim maritiem overwicht nodig.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

66

Afbeelding 11 De zeestrijdkrachten van Navo en Warschaupact1.
Navo

Vliegdekschepen, incl. Kiev-klasse
Helicopterdragende schepen
Kruisers en slagschepen
Jagers en fregatten
Kust-escortevaartuigen en patrouilleboten
Amfibische vaartuigen
— geschikt voor oceaangebieden
— alleen geschikt voor inzet in kustwateren
Mijnenbestrijdingsvaartuigen
Totaal onderzeeboten (alle typen)
— onderzeeboten met ballistische projectielen
(ook opgenomen in het hoofdstuk nucleaire
bewapening)
— lange afstandsaanvalsonderzeeboten
— andere typen onderzeeboten
— % nucleair voortgestuwde onderzeeboten
Op schepen geplaatste tactische en ondersteunende vliegtuigen, helicopters inbegrepen
Op land geplaatste tactische en ondersteunende
vliegtuigen
Op land geplaatste vliegtuigen en helicopters
voor onderzeebootbestrijding

Warschaupact
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381
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295
167

0
2
20
142

2
2
23
201

553

569

24
62

41
69

349
159

261
198

7
190
374
248

18
184
350
262

38
115
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50%

95
32%
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48%
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521

829

471

450

225
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De zeestrijdkrachten van de Navo en die
van het Warschaupact zijn die voor de
Atlantische Oceaan en de Europese wateren

E. WAPENBEHEERSING EN WAPENBEPERKING
Inleiding. Het streven naar wapenbeheersing is een onlosmakelijk
onderdeel van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Algemeen uitgangspunt
is dat geen enkel wapensysteem in beginsel van wapenbeheersing mag
worden uitgesloten. Nederland steunt zowel binnen het bondgenootschap
als in het verband van de Verenigde Naties het streven naar wapenbeheersing actief en ontplooit daarbij zo mogelijk eigen initiatieven. Door de
uiteenlopende soorten bewapening en door het naast elkaar bestaan van
verschillende fora waarin ze ter sprake komen, kan de onderlinge samenhang
van het wapenbeheersingsbeleid op de proef worden gesteld. Deze
complicatie onderstreept echter slechts de noodzaak van een geïntegreerde
aanpak zowel in nationaal als in bondgenootschappelijk verband.
Wapenbeheersing verschilt wezenlijk van ontwapening. Dit laatste is het
verminderen en uiteindelijk afschaffen van alle wapens. Dit streven berust
op de gedachte, dat wapens de belangrijkste aanleiding, zo niet oorzaak
van internationale conflicten zijn. Zoals in deze nota is uiteengezet ten
aanzien van de kernbewapening, acht de regering deze voorstelling van de
rol van wapens en - meer algemeen - van militaire macht onjuist. De
gedachte leidt tot de gevaarlijke illusie dat ontwapening de oorzaken van
spanningen en conflicten in de wereld kan wegnemen. Ook in de praktijk
blijkt dat staten die opvatting verwerpen en de voorkeur geven aan wapenbeheersing en zo mogelijk wapenvermindering.
Het doel van de wapenbeheersing is het streven naar een zo groot
mogelijke stabiliteit en naar het meer voorspelbaar, doorzichtiger en
minder kostbaar maken van militaire wedijver. Kern ervan is het stabiliseren
van het afschrikkingsevenwicht. Dat kan op drie manieren gebeuren:
- door het bevriezen van het aantal wapens;
- door het aanpassen van wapenarsenalen en door het zodanig inrichten
en uitrusten van de strijdkrachten dat de tegenpartij zich daardoor niet
nodeloos bedreigd voelt;
- door vertrouwenwekkende maatregelen.
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Het verminderen van de aantallen wapens is mogelijk en nodig. Dat moet
wel op een verantwoorde manier gebeuren en niet ten koste gaan van het
afschrikkende vermogen en daardoor van de politieke stabiliteit. Het is
uiteraard ongewenst als reducties ongedaan worden gemaakt door meer
andere wapens te plaatsen. Is reductie niet mogelijk, dan kan bevriezing
van wapensystemen zinvol zijn. Zo was Salt-ll een overeenkomst tot
gedeeltelijke bevriezing van nucleaire wapens.
Een onvoorwaardelijke bevriezing van de kernbewapening moet worden
afgewezen, indien daardoor ongewenste asymmetrieën worden bevestigd.
Maar bevriezing van bepaalde categorieën bewapening kan als tussenstap
gewenst zijn, mits mogelijkheden bestaan voor een wapenbeheersingsovereenkomst, die uitzicht biedt op evenwichtige krachtsverhoudingen. Het
is daarbij noodzakelijk dat naleving van zo'n overeenkomst kan worden
geverifieerd.
Los van onderhandelingen over het bevriezen of verminderen van
wapens moet ook worden gestreefd naar aanpassing van de eigen strijdkrachten door het verminderen of vervangen van wapens die door de
tegenpartij als bij uitstek bedreigend worden ervaren. Hoewel bindende en
verifieerbare overeenkomsten de meest effectieve vorm van wapenbeheersing blijven, zijn éénzijdige handelingen niet uitgesloten. Zulke handelingen
kunnen het bestaande wantrouwen verminderenen de weg naar wederzijdse
aanvaardbare akkoorden openen. Daarbij moet men wel beseffen, dat
partijen waartussen een sterk wantrouwen bestaat niet zijn geneigd een
éénzijdige maatregel van de ander - hoe belangrijk de stap in diens ogen
ook is - hoog aan te slaan.
Evenals dat het geval is bij de bewapening, wordt ook wapenbeheersing
beïnvloed door een reeks van factoren, zoals binnenlands-politieke en
economische, en niet in het minst door het gedrag van de tegenstander.
Éénzijdige stappen kunnen op z'n best het proces van tweezijdige wapenbeheersing bevorderen; zij zijn geen alternatief voor wederzijdse verifieerbare oplossingen. Daarbij moet rekening worden gehouden met bij
voorbeeld de taakverdeling tussen bondgenoten, de lange-termijnplanning
en langlopende projecten op het gebied van Defensie, en de overeengekomen beginselen van het wapenbeheersingsbeleid. De volgende beginselen
liggen ten grondslag aan het door de Navo-bondgenoten gevoerde beleid:
- beperkingen en verminderingen moeten leiden tot een evenwichtiger
situatie op een zo laag mogelijk niveau van bewapening zonder dat de
veiligheid vermindert;
- zij moeten zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht militair zinvol
zijn;
- de uitvoering en naleving van overeenkomsten moeten kunnen
worden geverifieerd.
Op het gebied van de wapenbeheersing zijn de laatste tientallen jaren
verschillende verdragen gesloten. Daaronder zijn enkele zeer belangrijke,
zoals het verdrag dat het beproeven van kernwapens in de dampkring,
onder water en in de ruimte verbiedt (Limited Test-Ban Treaty 1963), het
verdrag tot beperking van anti-ballistische raketten (Anti-Ballistic Missile
Treaty, 1972), en het tweede Salt-verdrag (1979), dat weliswaar niet is
geratificeerd, maar wel door beide partijen wordt nageleefd.
Ook het Non-proliferatie verdrag (NPV) vormt een belangrijke en wereldomvattende bijdrage tot het verminderen van de gevaren van kernbewapening. In het geheel van activiteiten, dat de regering op het gebied van
wapenbeheersing en ontwapening voor ogen staat, neemt handhaving en
versterking van het non-proliferatie regime dan ook een belangrijke plaats
in. In het Non-proliferatie verdrag zeggen de kernwapenstaten toe de
kernwapenwedloop tot staan te brengen en hun arsenalen te verminderen
(tegengaan van zogenaamde verticale proliferatie) terwijl de niet-kernwapenstaten zich verbinden van het verwerven van kernwapens af te zien.
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Een voortdurend gebrek aan vooruitgang in met name de Start- en INFonderhandelingen zou op den duur de inspanningen, die ook Nederland
zich verder zal getroosten om uitbreiding van het aantal kernwapenstaten
(horizontale proliferatie) tegen te gaan, ernstig kunnen ondermijnen.
Ondanks het gedeelde belang dat alle staten hebben bij wapenbeheersingsafspraken zijn de geboekte resultaten toch beperkt gebleven. De
oorzaak hiervan is vooral gelegen in de politiek-ideologische tegenstelling
tussen Oost en West. Al verwerpt men «linkage» - het leggen van een
dwingend verband tussen het buitenlands-politieke gedrag van de SovjetUnie enerzijds en vooruitgang op het gebied van wapenbeheersing
anderzijds - conflicten op het ene gebied beïnvloeden onvermijdelijk
pogingen tot samenwerking op het andere gebied.
Voorts verschillen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie van mening
over de inhoud van wapenbeheersing en over de plaats die ze in het
veiligheidsbeleid behoort in te nemen. De geografische positie van beide
landen verschilt, wat gevolgen heeft voor hun opstelling op verschillende
terreinen van de wapenbeheersing. Ook zijn hun strategische kernmachten
anders samengesteld. Een ander probleem is de verificatie van overeenkomsten op het gebied van wapenbeheersing vooral door de geringere
bereidheid van de Sovjet-Unie inspectie ter plekke toe te laten, al lijkt hierin
langzaam maar zeker enige verbetering te komen. In het algemeen geldt
ten slotte dat geen staat lichtvaardig met zijn veiligheid omspringt, doch
grote zorgvuldigheid en behoedzaamheid aan de dag legt bij wapenbeheersings-onderhandelingen.
De onderhandelingen over vermindering van de strategische kernbewapening (Start). In juni 1982 zijn in Genève de onderhandelingen begonnen
over vermindering van de aantallen strategische kernwapens (Strategie
Arms Reduction Talks, Start). Van Amerikaanse zijde is hierin voorgesteld
in de eerste fase van de onderhandelingen het aantal kernkoppen op
ballistische raketten van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie te verminderen met minstens een derde tot een voor beide zijden gelijk niveau. Niet
meer dan de helft van de koppen zouden op op land geplaatste systemen
mogen worden geplaatst. Hierdoor zouden de kernwapenarsenalen van de
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten meer eikaars evenbeeld worden. Dat
maakt verdere vermindering mogelijk en kan de stabiliteit vergroten.
Verder wordt voorgesteld het aantal op land en op onderzeeboten geplaatste
ballistische raketten te verminderen. Omdat het totale aantal kernladingen
sterk wordt verminderd, zal het aantal ladingen per lanceermiddel ook
afnemen. De grote kwetsbaarheid van een klein aantal raketten dwingt
immers beide landen de toegestane ladingen te verdelen over een zo groot
mogelijk aantal raketten. De vermindering van het aantal ladingen per raket
zou de destabiliserende ontwikkeling in de jaren zeventig van de invoering
van meerdere onafhankelijk van elkaar richtbare ladingen weer geleidelijk
ongedaan maken.
In het rapport van de commissie-Scowcroft die in opdracht van de
Amerikaanse president de strategische kernmacht heeft bestudeerd, is
aanbevolen een groter aantal raketten dan de oorspronkelijk voorgestelde
850 toe te staan, maar een aantal raketten slechts van één lading te
voorzien. Een dergelijke ontwikkeling zou ook passen bij de voorstellen uit
het Amerikaanse congres om voor elke nieuwe kernlading een aantal
bestaande te verwijderen. Dit zogenaamde «build-down concept» en de
bereidheid het plafond van 850 raketten te verhogen zijn in de loop van
1983 opgenomen in de Amerikaanse voorstellen in Genève.
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Overzicht van de strategische bewapening en van de onderhandelingspositie in Start van de VS en de S.U.
Onderwerp

Huidige aantal li2n (schatting)

Onderhandelingspositie

VS

Sovjet-Unie

VS

Sovjet-Unie

— Totaal aantal kernkoppen op ballistische
raketten
— Kernkoppen van op land geplaatste
raketten (ICBM's)
— Kernkoppen van op onderzeeboten
geplaatste raketten (SLBM's)

7250

7400

5000

2150

6100

2500

Aanvaardt mogelijk een
beperking
Onbekend

5100

1300

2500

— Totaal aantal ballistische raketten

1700

2350

— Ballistische raketten en strategische
bommenwerpers'
— Subplafond van raketten met zware/
middelzware kernkoppen
— Draagvermogen raketten
— Kruisvluchtwapens

2275

2600

8 5 0 , maar tot groter
aantal bereid
1250

52
2 m kg
In produktie

3082
7883
5 mkg
In ontwikkeling

110 2
2103
Gelijki s plafonds
Limiet voor vliegtuigen met A i r
Launc ed Cruise
Missele (ALCM's)

Verbod van nieuwe type
SLBM's, zoals Trident en
Typhoon
Onbekend
1800

Vrijheid in de samenstelling
Onbekend
Verbod van plaatsing van alle
kruisvluchtwapens met een
bereik van meer dan 600 km

1
Hieronder vallen Amerikaanse B-52's en
de Backfire bommenwerpers van de SovjetUnie.
2
Zware lading.
3
Zware/middelzware.

Aanvankelijk richtten de Amerikaanse voorstellen zich vooral op de
ballistische raketten, omdat deze wapens door hun snelheid en nauwkeurigheid het meest destabiliserend worden geacht. In een tweede fase
zouden dan de andere elementen - bommenwerpers en de vanuit de lucht
gelanceerde kruisvluchtwapens - van de strategische kernbewapening
worden besproken. Ook op dit punt hebben de Verenigde Staten - mede
door bezwaren die de Sovjet-Unie hierbij naar voren brachten - hun
onderhandelingspositie bijgesteld, zodat nu ook bommenwerpers en
kruisvluchtwapens die zij kunnen meevoeren van meet af aan in de
onderhandelingen kunnen worden betrokken.
De werkelijke vermindering van zowel de aantallen als de vernietigingskracht van strategische wapens is een belangrijk verschil met de aanpak
tijdens de Salt-onderhandelingen. Dat kernladingen de voornaamste
teleenheid voor de reductie vormen en niet langer overbrengingsmiddelen
is een ander verschil. Er wordt ook sterkere nadruk gelegd op de controle
van naleving van de verdragsbepalingen. Waarschijnlijk zijn satelliet" en
radarwaarnemingen niet meer voldoende en zullen verdergaande maatregelen nodig zijn, in bepaalde gevallen zijn wellicht zelfs inspecties ter
plaatse nodig. Het is verheugend dat de Sovjet-Unie bereid lijkt met
«internationale procedures» voor verificatie in te stemmen. Dit valt op te
maken uit het slot-communiqué van de vergadering van het Warschaupact
van 6 januari 1983.
De Verenigde Staten hebben ten slotte'voorgesteld vertrouwenwekkende
maatregelen overeen te komen, eventueel los van het beoogde Start-verdrag
zelf. De vertrouwenwekkende maatregelen houden onder meer in het te
voren aanmelden van proef-lanceringen van raketten en van belangrijke
militaire oefeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van strategische
wapens. De afspraak tot uitwisseling van gegevens over de wederzijdse
kernmachten zou in het verdrag moeten worden vastgelegd. De Sovjet-Unie
stelt zich op het standpunt dat een overeenkomst over vertrouwenwekkende
maatregelen integraal onderdeel van het verdrag zal moeten vormen. De
voorstellen van de Sovjet-Unie berusten in sterke mate op dat wat in Salt-ll
is overeengekomen. Wel heeft zij voorgesteld het totale aantal strategische
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overbrengingsmiddelen - raketten en bommenwerpers - te verminderen
tot 1800 in plaats van de 2250 in dat verdrag. Een plafond wat betreft
overbrengingsmiddelen houdt echter de mogelijkheid in het aantal kernkoppen en de totale vernietigingskracht verder te vergroten. Dit staat
lijnrecht tegenover het streven van de Verenigde Staten.
Voor de voorstellen van de Sovjet-Unie lijkt de ontwikkeling van bepaalde
wapensystemen in de Verenigde Staten richtinggevend. Zo duidt het
voorstel kruisvluchtwapens met een groter bereik dan 600 km te verbieden
er op, dat de Sovjet-Unie zich oriënteert op specifieke Amerikaanse
systemen en weinig of - zoals in dit geval - geen rekening houdt met meer
algemene overwegingen als de geografische verschillen tussen Oost en
West. Een kruisvluchtwapen met een bereik van hoogstens 600 km kan
immers slechts enkele delen van de Sovjet-Unie bereiken, terwijl omgekeerd
West-Europa binnen het bereik van een dergelijk Sovjet-kruisvluchtwapen
ligt.
De Amerikaanse Start-voorstellen hebben vooral betrekking op de
langere termijn, waarin onevenwichtigheden moeten worden verminderd
en destabiliserende technologieën moeten worden beheerst. Zij keren zich
tegen het op een of andere wijze vastleggen van de strategische status-quo
maar houden de mogelijkheid van het uitwerken van maatregelen op
specifieke onderdelen van de strategische bewapening volledig open. De
voorstellen van de Sovjet-Unie houden het gevaar in, dat - in geval van de
uitvoering van de door haar voorgestelde, ongespecificeerde reductie tot
1800 strategische kernwapens - bestaande onevenwichtigheden in de
samenstelling van de kernmachten worden vergroot in plaats van verkleind.
De onderhandelingen over het verminderen van de middellange afstandwapens (INF). In november 1981 zijn de onderhandelingen over zogenaamde
Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) in Genève begonnen. De Navo
had vanaf december 1979, toen zij het besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens en Pershing-ll-raketten nam, aangeboden over deze wapens te
onderhandelen.
De Verenigde Staten hebben er steeds op aangedrongen de onderhandelingen tevens - in een eerste fase - te beperken tot op het land gestationeerde
raketsystemen voor de middellange afstand. Uitbreiding van de onderhandelingen, vooral met dual-capable vliegtuigen, zou een snel resultaat in de
weg staan. Het voornaamste doel van deze beperking was een overeenkomst
op korte termijn mogelijk te maken, zodat van plaatsing aan Westerse zijde
geheel of gedeeltelijk zou kunnen worden afgezien. Deze beperking bleek
echter onaanvaardbaar voor de Sovjet-Unie. De verschillen in de onderhandelingsposities van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gaan echter
veel verder. Voor de Verenigde Staten houdt een INF-overeenkomst in:
- gelijke rechten en beperkingen tussen beide supermogendheden;
- het uitsluitend bespreken van Amerikaanse en Russische systemen en
niet die van de Franse en Britse kernmacht;
- een wereldwijde benadering, zodat geen sprake kan zijn van een
verplaatsing van het veiligheidsvraagstuk van Europa naar Oost-Azië;
- een overeenkomst moet verifieerbaar zijn; en
- de Amerikaanse bijdrage aan de conventionele verdediging van de
Navo mag niet worden verzwakt.
Hiertegenover stelt de Sovjet-Unie dat in de onderhandelingen rekening
moet worden gehouden met haar veiligheid tegenover al haar mogelijke
tegenstanders. Alle typen bewapening voor de middellange-afstand
moeten in beschouwing worden genomen. De Sovjet-Unie wijst een
wereldwijde benadering af. In juli 1982 hebben de beide onderhandelingsleiders in Genève samen een tussenoplossing uitgewerkt om uit de
ontstane impasse te geraken. De zogenaamde «walk in the woods»-oplossing
van de ambassadeurs Nitze en Kvitsinsky betekende het doen van concessies
voor beide kanten (zie overzicht van de voorstellen). De overeenkomst
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stuitte echter op onoverkomenlijke bezwaren in Moskou. In Washington
bestonden ook bezwaren, met name tegen het volledig voorbij gaan aan
plaatsing van de Pershing-ll-raketten.
De voorstellen die de Sovjet-Unie sindsdien heeft gedaan, wijken niet af
van de eerder geformuleerde uitgangspunten. President Reagan heeft zich
in zijn toespraak tot de Verenigde Naties, in september 1983, bereid
verklaard vliegtuigen bij de besprekingen te betrekken. Ook zegde hij toe
dat als het tot vermindering van kruisvluchtwapens zou komen, ook het
aantal Pershings-ll zou worden teruggebracht. Ten slotte zijn de Verenigde
Staten bereid niet het totaal aantal in een overeenkomst toegestane
wapens in Europa te plaatsen.
Tot nu toe hebben concessies van Westerse zijde evenwel de Sovjet-Unie
niet gebracht tot aanpassing van haar eerdere voorstellen.
Overzicht van het verloop der INF onderhandelingen
November 1981 :

Februari 1982

Zomer 1982

:

Februari 1983
Maart 1983

;

Augustus 1983

September 1983 :

VS introduceert nul-optie: wereldwijd verbod op het land
geplaatste nucleaire middellange afstand raketten, dus geen
stationering Amerikaanse LR IN F, vernietiging van alle
SS-20, SS-4 en SS-5.
Sovjet-Unie verwerpt nul-optie; stelt voor nucleaire wapens van de
middellange afstand (raketten én vliegtuigen) te reduceren t o t 3 0 0 ,
te bereiken in 1990, in ruil voor afzien stationering Amerikaanse
LRINF.
«Walk in the woods»: informele overeenkomst tussen Amerikaanse
en Sovjet-russische onderhandelaars Nitze en Kvitsinsky: plafonds
van 75 SS-20 (225 kernkoppen) en 75 GLCM eenheden (300 kernkoppen); géén Pershing I I ; Franse en Britse systemen worden
niet meegeteld.
Sovjet-Unie bereid als tel-eenheid tevens kernkoppen (Westelijke
tel-eenheid) te accepteren.
Westen stelt naast nul-optie interim-oplossing voor: gelijke plafonds
op een zo laag mogelijk niveau van bewapening.
Andropov zegt toe uit Europese deel der SU te reduceren SS-20,
SS-4, SS-5 te vernietigen en niet te verplaatsen naar Aziatisch deel
indien de VS van stationering afzien.
VS gaan akkoord met Sovjet-eis tevens vliegtuigen in de onderhandelingen te betrekken, van eventueel overeengekomen reducties
ook P II deel uit te laten maken en niet te insisteren op gelijke
plafonds in Europa, onder voorbehoud van het recht zonodig het
opvullen van wereldwijde plafonds elders te doen plaatsvinden.

Waarschijnlijk is de onwrikbare houding van de Sovjet-Unie te verklaren
uit de hoop die zij koestert, dat de Navo door verzet en verdeeldheid in
West-Europa uiteindelijk de middellange-afstandwapens niet zal plaatsen.
Inmiddels is de plaatsing in Groot-Brittannië en in de Bondsrepubliek
Duitsland een feit geworden. De Sovjet-Unie heeft daarin aanleiding gezien
de huidige onderhandelingsronde in Genève af te breken. De regering
betreurt dat in hoge mate.
Het Westen heeft in de afgelopen bijna vier jaar getracht door onderhandelingen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Het heeft de
onderhandelingen voortgezet ondanks het feit dat de Sovjet-Unie is
voortgegaan met het plaatsen van SS-20-raketten. Het is betreurenswaardig
dat de Sovjet-Unie de al vier jaar geleden aangekondigde eerste plaatsing
van kernwapens voor de middellange afstand in West-Europa nu aangrijpt
om de onderhandelingen af te breken. Ook thans is het Westen bereid door
te gaan met de onderhandelingen, waarbij uitdrukkelijk is gesteld dat
eenmaal geplaatste raketten op grond van een onderhandelingsresultaat
weer kunnen worden verwijderd.
De regering hoopt dat zal blijken dat de Sovjet-Unie tijdelijk de onderhandelingstafel heeft verlaten en alsnog bereid zal zijn langs de weg van
onderhandelingen met de Verenigde Staten overeenstemming te bereiken.
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MBFR (Mutual and Balanced Force Reductions). De regering hecht
onverminderd belang aan de sedert 1973 lopende onderhandelingen over
troepenreducties en zal zich, samen met de overige bondgenoten die aan
de onderhandelingen deelnemen, blijven inzetten voor de totstandkoming
van een akkoord. Nederland is rechtstreeks bij MBFR betrokken daar het
een van de landen is die tot reducties zal overgaan, wanneer eenmaal een
akkoord is bereikt. De MBFR-onderhandelingen beogen in het conventionele
vlak een evenwichtiger situatie op lager niveau te scheppen in samenhang
met een pakket maatregelen, dat verificatie van de afspraken mogelijk
moet maken en het vertrouwen moet bevorderen. Een akkoord dat aan
deze doelstellingen beantwoordt, zou een belangrijke verbetering van de
veiligheidssituatie in de regio betekenen waar nu de grootste concentratie
van militaire middelen ter wereld aanwezig is. De posities van Oost en
West zijn in de loop der onderhandelingen naar elkaar toegegroeid. Zo
bestaat bij voorbeeld overeenstemming aan iedere zijde een gemeenschappelijk troepenplafond van 700 000 man landstrijdkrachten en van 900 000
man land- en luchtstrijdkrachten te bereiken. Deze toenadering heeft echter
op een aantal kernpunten nog niet kunnen leiden tot echte resultaten. Er
blijven mèt name nog grote meningsverschillen bestaan over de wijze
waarop de omvang van de benodigde verminderingen moet worden
bepaald en hoe voldoende zekerheid kan worden verkregen dat die
verminderingen werkelijk in pariteit zullen uitmonden. Tevens bestaan er
meningsverschillen over de begeleidende maatregelen nodig om de
reducties en vooral de naleving van de plafonds te verifiëren en meer in
het algemeen over vergroting van het wederzijds inzicht in de resterende
strijdkrachten. Het Oosten onderschrijft weliswaar de noodzaak van
dergelijke begeleidende maatregelen en op een aantal punten is een zekere
vooruitgang geboekt maar het staat nog immer in deze een veel beperktere
benadering voor dan het Westen.
Alles overziend kan men constateren dat de afstand tussen de wederzijdse
onderhandelingsposities in vergelijking met 10 jaar geleden belangrijk is
verkleind. Hiermee is een goede basis gelegd om, door middel van het
actieve onderhandelingsbeleid dat de regering voorstaat, sluiting van het
nagestreefde MBFR-verdrag binnen bereik te brengen.
De Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa (CVSE/Europese Ontwapenings Conferentie (EOC)). Op 1 augustus 1975 ondertekenden
35 Europese staten, Canada en de Verenigde Staten de Slotakte van
Helsinki over veiligheid en samenwerking in Europa. De deelnemende
staten zeggen daarin te zullen streven naar verdieping van hun wederzijdse
betrekkingen, de verbetering van de veiligheid en de ontwikkeling van de
samenwerking in Europa. De Slotakte omvat:
1. aangelegenheden betreffende de veiligheid in Europa, onderverdeeld
in de «verklaring betreffende de (tien) beginselen die de onderlinge
betrekkingen tussen deelnemende staten «leiden» en het «document over
vertrouwenwekkende maatregelen en bepaalde aspecten van veiligheid en
ontwapening»;
2. samenwerking op het gebied van de economie, wetenschap en
technologie en het milieu; aangelegenheden betreffende veiligheid en
samenwerking in het Middellandse-Zeegebied;
3. samenwerking op humanitair en ander gebied, onderverdeeld in:
contacten tussen mensen, informatie, cultuur en onderwijs.
Door middel van vervolgbijeenkomsten moet worden nagegaan of staten
zich aan de bepalingen van de slotakte houden en op welke wijze de
doelstellingen kunnen worden verdiept en uitgebreid. De regering streeft
naar een evenwichtige voortgang op alle gebieden van de slotakte. Met
name bepleit zij een evenwichtige voortgang op het gebied van de militaire
veiligheid en de humanitaire aspecten in de Oost-West relatie waaronder
eerbiediging van de mensenrechten. Zij gaat er daarbij vanuit dat blijvende
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veiligheid tussen staten een illusie is als in een aantal van de betrokken
landen voortdurend de hand wordt gelicht met de in de slotakte neergelegde
beginselen.
Na moeizame, 2'/2 jaar durende onderhandelingen in de Madrileense
vervolgbijeenkomst zijn de deelnemende landen er in geslaagd overeenstemming te bereiken over een evenwichtig en inhoudsvol slotdocument.
In dat document zijn, naast afspraken op humanitair gebied, ook bepalingen
opgenomen die voorzien in het houden van de Europese Ontwapeningsconferentie (EOC) op basis van een mandaat dat vergaand tegemoet komt
aan de oorspronkeljjk ingediende Westelijke voorstellen.
Het mandaat bepaalt dat de EOC in eerste aanleg een samenstel van
concrete vertrouwen- en veiligheidsbevorderende maatregelen zal moeten
overeenkomen. Deze maatregelen moeten, aldus het mandaat, van toepassing zijn op Europa tot aan de Oeral. Voorts moeten zij van militaire
betekenis, bindend en verifieerbaar zijn. Met de start van de nieuwe
conferentie te Stockholm is een belangrijke verbreding van het conventionele
wapenbeheersingsproces tot stand gebracht. De overeen te komen maatregelen hebben tot doel de onzekerheid of vrees te verminderen waartoe
bepaalde militaire activiteiten aanleiding kunnen geven. Daarmee zou een
belangrijke bijdrage zijn geleverd aan het wederzijdse vertrouwen en
zouden de veiligheid en stabiliteit in Europa zijn verbeterd. Dat kan dan
weer de weg effenen voor verdergaande wapenbeheersingsafspraken.
Wapenbeheersingsoverleg in het kader van de Verenigde Naties. Het
ontwapeningsoverleg in de Algemene vergadering van de Verenigde
Naties (AVVN) bestaat vooral uit een gedachtenwisseling die kan leiden tot
aanvaarding van resoluties, waarin de volkerenorganisatie normen en
richtlijnen geeft voor de wapenbeheersing.
De Geneefse ontwapeningscommissie (Conference on Disarmament), die
aan de AVVN rapporteert, heeft tot taak multilaterale verdragen voor te
bereiden. De ontwapeningscommissie heeft in het verleden verschillende
verdragen tot stand gebracht zoals het non-proliferatieverdrag, het oceaanbodemverdrag, het verbod van biologische wapens en het verbod van
milieu-oorlogvoering. Het verslechterende klimaat in de Oost-West verhouding in de laatste jaren heeft een negatieve invloed op de besprekingen.
Desalniettemin blijft de Nederlandse regering zich actief inzetten in de
Ontwapeningscommissie. De nadruk ligt daarbij op drie onderwerpen: een
verbod op chemische wapens, stopzetting van alle kernproeven en het
voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte.
Het vraagstuk van de chemische wapens biedt vooruitzicht op een
succesvolle uitkomst van de onderhandelingen. In de Geneefse ontwapeningscommissie bestaat een werkgroep die tot dusverre belangrijk werk
heeft verricht bij het opstellen en uitwerken van elementen waaruit een
verdrag tot verbod van de ontwikkeling, produktie en opslag van alle
chemische wapens en tot vernietiging van bestaande voorraden zou
moeten worden opgebouwd. Over chemische wapens zijn ook bilaterale
onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gevoerd.
Deze zijn echter sinds 1980 opgeschort.
Er zijn aanwijzingen dat de Sovjet-Unie over een omvangrijk potentieel
aan chemische strijdmiddelen beschikt. Het staat vrijwel vast dat de
Sovjet-Unie chemische strijdmiddelen en toxines heeft toegepast in
Afghanistan, en dat Vietnam dit soort wapens onder Sovjet-begeleiding in
Laos en mogelijk ook Cambodja heeft gebruikt.
In de Verenigde Staten bestaan plannen om verouderde chemische
oorlogsvoorraden te vervangen door nieuwe «binaire» chemische wapens.
De totstandkoming van een verdrag tot verbod van de ontwikkeling,
produktie en opslag van alle chemische wapens en tot vernietiging van
bestaande voorraden zal niet alleen een belangrijke versterking betekenen
van het al bestaande gebruiksverbod, neergelegd in het Geneefse Protocol
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van 1925, maar zal ook en vooral de uitbanning betekenen van een totale
categorie massavernietigingswapens. Zo'n alomvattend verdrag acht de
regering de enig duurzame oplossing van het probleem van de chemische
wapens.
Bij het protocol van Genève van 1925 heeft een aantal landen waaronder
Nederland, een zogenaamd wederkerigheidsvoorbehoud gemaakt, waardoor de uitwerking van het protocol is beperkt tot het eerste gebruik van
chemische wapens. De regering is voorstander van het intrekken van dit
voorbehoud. Het effect daarvan zou echter het grootst zijn, indien Nederland
niet eenzijdig het voorbehoud intrekt, maar dit samen met andere Navopartners die hetzelfde voorbehoud hebben gemaakt, zou doen. Daarom
overlegt de regering met andere landen die zo'n voorbehoud hebben
gemaakt over een gezamenlijke intrekking.
Grote waarde hecht de regering aan de spoedige totstandkoming van
een verdrag tot stopzetting van alle kernproeven. Zo'n verdrag zou een
belangrijke stap zijn tot beheersing van de nucleaire bewapening zowel om
de verspreiding van kernwapens tegen te gaan als de kwalitatieve wedloop
te keren.
De laatste jaren zijn echter meningsverschillen gerezen die een spoedige
totstandkoming van een dergelijk verdrag onwaarschijnlijk maken. Besprekingen tussen de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië
over de problematiek zijn sinds 1980 opgeschort.
Nederland heeft met Italië in 1981 het initiatief genomen de problematiek
van de dreigende wapenwedloop in de ruimte in de Ontwapeningscommissie
aan de orde te stellen. Sinds 1982 is een eerste gedachtenwisseling over dit
vraagstuk op gang gekomen en krijgt het geleidelijk aan de aandacht die
het verdient. Veel landen hebben gewezen op de risico's van verdergaande
militarisering van de ruimte en een aantal niet-gebonden landen heeft zelfs
gepleit voor volledige demilitarisering van de ruimte. De meeste westerse
landen achten dat gezien de stand van zaken voorshands weinig realistisch
en pleiten ervoor de aandacht eerst toe te spitsen op het voorkomen en
tegengaan van destabiliserende militaire ontwikkelingen in de ruimte, zoals
de ontwikkeling van anti-satellietwapens. Immers, voor een doeltreffend
beleid gericht op stabiliteit, wapenbeheersing, en uiteindelijk ontwapening
kunnen militaire satellieten niet worden gemist voor observatie in crisisgebieden en verificatie van ontwapeningsovereenkomsten.
In de Geneefse ontwapeningscommissie buigt men zich nog over
verschillende andere onderwerpen, waaronder negatieve nucleaire veiligheidsgaranties en radiologische wapens. Negatieve nucleaire veiligheidsgaranties zijn formele verklaringen van kernwapenstaten waarin zij uitspreken geen kernwapens te zullen gebruiken tegen niet-kernwapenstaten als
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nederland heeft in 1982 een
initiatief genomen dat beoogde de onderhandelingen in de betreffende
werkgroep weer in beweging te krijgen. Daarbij is voorgesteld de verschillende negatieve nucleaire veiligheidsgaranties van de kernwapenstaten in
de vorm van een veiligheidsraadresolutie te bundelen. Verdere vooruitgang
op dit gebied is echter vooral afhankelijk van overeenstemming tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.
Op grond van een Amerikaans-Russisch ontwerp-verdrag zijn sinds 1980
in een werkgroep van de Ontwapeningscommissie onderhandelingen
gaande over een verbod van radiologische wapens. De onderhandelingen
richten zich momenteel op de nog bestaande meningsverschillen betreffende
de reikwijdte van een dergelijk verdrag, het verband met kernwapens en de
klachten- en verificatieprocedure. Zweden en Nederland hebben voorgesteld
het verdrag uit te breiden met een verbod van aanvallen op civiele nucleaire
installaties om het vrijkomen van radio-actieve straling te voorkomen.
Het verdrag ter voorkoming van verdere verspreiding van kernwapens.
Verdere verspreiding van het kernwapen zou tot zeer gevaarlijke situaties
kunnen leiden: De regering hecht daarom het grootste belang aan het
beperken van het aantal landen dat zelfstandig over kernwapens kan
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beschikken. De belangrijkste internationaal-politieke instrumenten daartoe
zijn het in 1970 in werking getreden Non-proliferatieverdrag (NPV) en het
ten dele daarmee samenhangende waarborgenstelsel van de Internationale
Organisatie voor Atoomenergie. Een belangrijke rol bij de totstandkoming
van het verdrag speelde het beginsel dat niet alleen de niet-kernwapenstaten
werden geacht de nucleaire optie op te geven, maar ook dat de kernwapenstaten hun nucleaire arsenalen uiteindelijk dienen te ontmantelen. Ook
werd het recht van alle staten erkend kernenergie voor vreedzame doeleinden
te ontwikkelen, zij het onder toezicht van de Internationale Organisatie voor
Atoomenergie. In de loop van de jaren zeventig is gepoogd het non-proliferatiestelsel door technische en organisatorische maatregelen te versterken
en uit te breiden. De politieke basis van het non-proliferatiestelsel is echter
in de laatste jaren verzwakt. De tweede NPV-toetsingsconferentie (1980)
slaagde er door meningsverschillen over toegang tot nucleaire technologie
voor vreedzaam gebruik, maar vooral door het gebrek aan vooruitgang op
het gebied van de nucleaire ontwapening niet in overeenstemming over
een slotverklaring te bereiken. Bij het vreedzaam gebruik van kernenergie
komen uiteenlopende onderwerpen samen, zoals overdracht van technologie aan Derde-Wereldlanden, de relatie Noord-Zuid, het internationale
energiebeleid en wapenbeheersing.
De regering neemt met zorg de nucleaire ontwikkelingen waar in bepaalde
niet bij het NPV aangesloten landen in politiek instabiele regio's, zoals het
Midden-Oosten en Zuid-Azië. Zij streeft dan ook naar intensivering van het
internationale overleg, gericht op maatregelen ter ondersteuning en zo
mogelijk versterking van het non-proliferatieregime.
Het toetsen van wapenbeheersingsaspecten bij materieelaanschaffing.
Wapenbeheersing is ook van belang bij de besluitvorming over de aanschaf
van defensiematerieel. Hierover zijn in het verleden enkele voorstellen
gedaan. Zo is door de Tweede-Kamerleden Van den Bergh en Patijn een
voorstel van wet ingediend tot het stellen van regels met betrekking tot het
toetsen van ontwikkeling, aanschaf, produktie en plaatsing van wapensystemen aan het belang van de wapenbeheersing (kamerstuk 16595, nr. 1). In
december 1981 verscheen hierover een rapport van de Adviescommissie
inzake Vraagstukken van Ontwapening en Internationale Veiligheid en
Vrede. De gedachte die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt alsmede de
inhoud van het rapport van de adviescommissie over deze aangelegenheid
komen overeen met de opvattingen van de regering. Met de adviescommissie onderschrijft zij de noodzaak de informatievoorziening over de
gevolgen voor de wapenbeheersing nauw te laten aansluiten bij het proces
van materieelplanning.
Wapenexport - wapenhandel. Het vraagstuk van de conventionele
wapenhandel is in de Verenigde Naties nog nauwelijks bespreekbaar
gebleken. Pogingen in de jaren zestig om te komen tot een registratie van
wapentransacties zijn op niets uitgelopen. Een Deens voorstel voor een
studie over conventionele ontwapening werd uiteindelijk in 1980 door de
Algemene Vergadering met grote meerderheid aanvaard. Daar de besprekingen over de richtlijnen voor die studie veel meningsverschillen naar
voren brachten, kon een expertgroep pas in de zomer van 1982 aan die
studie beginnen. Het ligt in de bedoeling de studie in 1983 af te ronden.
Zoals de moeizame voortgang in de Verenigde Naties al duidelijk maakt,
blijkt beperking van de internationale handel in militair materieel en met
name de leverantie van dit materieel aan landen van de derde wereld geen
gemakkelijke opgave. De voornaamste problemen daarbij zijn de volgende.
Er bestaat een zekere vrees bij de ontvangende landen dat hun soevereine
recht in eigen veiligheidsbehoefte te voorzien wordt aangetast. Een
weigering tot levering zou bij deze landen de neiging kunnen versterken
om zelf een productiecapaciteit op te bouwen. Daarnaast bestaat een
zekere onwil bij de leverancierslanden de wapenhandel te beperken.
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Pogingen van de twee belangrijkste exporteurs, de Verenigde Staten en de
Sovjet-Unie, om tot afspraken te komen zijn sinds 1978 gestaakt.
Het wapenexportbeleid van landen als Nederland, beperkt zich tot het
uitoefenen van controle op de activiteiten van het bedrijfsleven. Het gaat in
feite slechts om het verstrekken dan wel onthouden van exportvergunningen.
Met de afgifte van zo'n vergunning geeft de regering te kennen dat zij die
transactie niet in strijd acht met het belang van de internationale rechtsorde.
Ongeveer 60% van de Nederlandse wapenexport is bestemd voor Navolanden. Wanneer men de Nederlandse uitvoer buiten de Navo analyseert,
dan blijkt deze voor een aanzienlijk deel naar de landen van de Derde
Wereld te gaan, die het vaak op prijs stellen dat ze de mogelijkheid hebben
om van andere dan de allergrootste leveranciers wapens te kunnen
betrekken, om daarmee een zekere zelfstandigheid te kunnen bewaren.
Nederland voert geen actief wapenexportbeleid. De algemene criteria
voor dat terughoudend beleid zijn neergelegd in de Ontwapeningsnota
1975. Later is daarbij wat betreft conflictgebieden nog aangetekend dat in
geval een land slachtoffer van onuitgelokte agressie zou zijn, de aanwezigheid van een gewapend conflict niet bij voorbaat een leverantie behoeft uit
te sluiten.
De afweging of al dan niet een vergunning moet worden verstrekt,
gebeurt altijd en van geval tot geval in het licht van de in de Ontwapeningsnota 1975 genoemde overwegingen. Afgezien van mandatoire
wapenembargo's is het, gezien de zich dikwijls snel wijzigende internationale
situatie alsook de interne omstandigheden in de ontvangende landen, niet
mogelijk om bij voorbaat precies aan te geven welk soort materieel wel of
niet naar welke landen zou mogen worden geëxporteerd.
Nadat een vergunning, of de principe-toezegging daartoe, is gegeven kan
men onderscheiden tussen transacties waarbij geen verdere (actieve)
betrokkenheid van de overheid gewenst of nodig is en transacties waarbij
deze betrokkenheid niet bezwaarlijk, of zelfs gewenst of noodzakelijk is. De
overheid kan echter, nadat toestemming voor export is gegeven, de
normale handelsbevorderende steun waarop door civiele exporteurs
aanspraak gemaakt kan worden, bezwaarlijk onthouden aan exporteurs van
defensiematerieel. In de praktijk blijkt behoefte te bestaan aan assistentie
van de Nederlandse krijgsmacht in de vorm van kwaliteitstoezicht, logistieke
adviezen, training etc. met name bij leveranties van kwalitatief hoogstaand
materieel dat ook Nederland gebruikt. Dergelijke steun wordt door de
meeste exporterende landen vaak een noodzakelijke voorwaarde geacht.
Onthouding van dergelijke steun zou een Nederlandse ondernemer al
spoedig in een nadelige concurrentiepositie kunnen brengen.
F. VREDESOPERATIES
Al voor de Tweede Wereldoorlog werd naar mogelijkheden gezocht om
anders dan voorheen internationale vrede en veiligheid te handhaven. De
Volkenbond bleek daartoe niet in staat te zijn omdat deze organisatie niet
over de middelen beschikte die nodig waren voor de handhaving van vrede
en veiligheid in de wereld. In het Handvest van de Verenigde Naties is dan
ook bepaald dat de Veiligheidsraad met militaire middelen de internationale
vrede en veiligheid zal mogen handhaven of herstellen. Lid-staten werden
opgeroepen militaire eenheden over te dragen aan de Verenigde Naties
zodat de Verenigde Naties - mocht dat nodig zijn - die eenheden zouden
kunnen inzetten. Het is echter nooit zover gekomen. De tegenstellingen
tussen de lid-staten in het algemeen en die tussen de supermogendheden
in het bijzonder maakten en maken nog steeds afspraken hierover onmogelijk. Wat overbleef was de mogelijkheid op ad hoe-basis een vredesmacht
van de Verenigde Naties op te zetten en in een bepaald gebied in te zetten.
De manier waarop deze vredesmachten in het verleden hebben gefunctioneerd is verschillend. In de praktijk echter zijn de volgende voorwaarden
gegroeid:
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- de vredesmacht moet te allen tijde de volledige ondersteuning en het
vertrouwen hebben van de Veiligheidsraad;
- de vredesmacht moet functioneren met de volledige medewerking van
de bij het conflict betrokken partijen;
- de vredesmacht moet als een geïntegreerde en doelmatige militaire
eenheid functioneren;
- de vredesmacht krijgt zijn opdracht van de Verenigde Naties via de
secretaris-generaal en staat onder het gezag van de Veiligheidsraad;
- het gezag ter plaatse zal worden uitgeoefend door de bevelhebber van
de vredesmacht die door de secretaris-generaal met instemming van de
Veiligheidsraad is benoemd;
- de bevelhebber is verantwoording schuldig aan de secretaris-generaal,
die de Veiligheidsraad volledig op de hoogte houdt van het functioneren
van de vredesmacht;
- de vredesmacht moet bewegingsvrijheid genieten en de beschikking
hebben over alle faciliteiten die nodig zijn om de taken uit te voeren;
- de vredesmacht en het personeel daarvan moeten alle relevante
vrijstellingen en immuniteiten hebben zoals vastgesteld in de Convention
on the Privileges and Immunities of the United Nations;
- de vredesmacht zal bestaan uit contingenten, door lid-staten te leveren
op verzoek van de secretaris-generaal. De contingenten zullen worden
geselecteerd in overleg met de Veiligheidsraad en met de betrokken
partijen, in overeenstemming met het beginsel van een evenredige
geografische verspreiding;
- de vredesmacht zal geen geweld gebruiken met uitzondering van het
gebruik in geval van zelfverdediging;
- de kosten van een vredesmacht worden gedragen door alle lid-staten.
Vredesmachten hebben maar een beperkte functie. Zij lossen geen
conflicten op en kunnen geen duurzame vrede en veiligheid verzekeren.
Desondanks zijn die vredesmachten een belangrijk middel voor de handhaving van de vrede en veiligheid in de wereld. Zij kunnen helpen voorkomen
dat een conflict uitbreekt of escaleert. Daardoor kunnen zij de gelegenheid
scheppen voor het vinden van oplossingen met andere dan militaire
middelen.
In het Nederlandse veiligheidsbeleid vervult de deelneming aan vredesoperaties een belangrijke functie naast de bondgenootschappelijke samenwerking in de Navo. Beide activiteiten beogen de vrede in de wereld te
handhaven en zijn erop gericht een eenmaal uitgebroken conflict zo snel
mogelijk in te dammen. De Navo bereikt dat door het instandhouden van
een geloofwaardige afschrikking en door het bevorderen van de ontspanning
tussen Oost en West.
De Verenigde Naties streven naar het oplossen van internationale
geschillen waarbij vredesoperaties een rol kunnen spelen.
Om de krijgsmacht zo goed mogelijk in te zetten voor deelneming aan
vredesoperaties, is het nodig deze taak in te passen in het geheel van
opdrachten welke aan de krijgsmacht zijn gegeven. Zowel deelneming aan
de bondgenootschappelijke verdediging als deelneming aan vredesoperaties
dienen immers één en hetzelfde Nederlandse belang: het voorkomen van
oorlog en het bevorderen van vrede en veiligheid in de wereld.
Al vanaf 1963 heeft Nederland bepaalde militaire eenheden voor vredesoperaties van de Verenigde Naties ter beschikking gesteld. Dit aanbod hield
echter onvoldoende rekening met de problemen die deelneming aan
vredesoperaties oproept. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen ligt
het in het voornemen tot een nieuwe opzet van Nederlandse deelneming
aan dit soort operaties te komen.
Telkens als een verzoek tot deelneming wordt gedaan, zal worden
bekeken of en zo ja, hoe wij aan die vredesoperatie zullen deelnemen. Een
zo flexibel en open mogelijke opzet heeft bovendien tot voordeel dat het
niet steeds aan de zich wijzigende omstandigheden hoeft te worden
aangepast.
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Al moet elk verzoek aan een vredesoperatie deel te nemen op zich zelf
worden bezien, wel kan worden aangegeven in welke richting onze gedactv
ten over toekomstige deelneming gaan. Bij voorkeur zullen gespecialiseerde
eenheden worden uitgezonden, zoals nu in het verband van de Multinational
Force and Observers (MFO) het geval is. Juist omdat het daarbij niet om
grote aantallen personeel gaat hoeven bij uitzending andere taken van de
krijgsmacht niet in gevaar te komen. In deze opzet kan een Nederlandse
bijdrage binnen drie tot zes maanden na binnenkomst van een verzoek ter
beschikking komen.
Hoewel onze gedachten vooral uitgaan naar uitzending van gespecialiseerde eenheden, zal hiervan in het nieuwe aanbod aan de Verenigde
Naties geen specifieke omschrijving worden gegeven. Taak en samenstelling
van toekomstige vredesoperaties zullen, naar de ervaring heeft geleerd,
steeds op ad hoe-basis worden geregeld.
Hoewel verzoeken tot deelneming aan vredesoperaties in het algemeen
enige maanden van voorbereiding vergen kunnen zich situaties voordoen
waarin onmiddellijke inzet van eenheden is vereist. Om ook daaraan een
bijdrage te kunnen leveren, is Nederland bereid bepaalde eenheden van de
krijgsmacht voor een beperkte periode beschikbaar te houden. Deze
eenheden verkeren in een hoge staat van paraatheid en zijn op zeer korte
termijn inzetbaar. Het gaat daarbij om de volgende eenheden:
- een eenheid van het Korps mariniers, samengesteld uit onderdelen
van de Staf- en verzorgingscompagnie, een liaison-eenheid en een versterkte
infanteriecompagnie, het geheel ter grootte van ongeveer 300 man;
- een fregat;
- drie lichte verkenningshelicopters van het type Alouette-lll met
bemanning, onderhoudspersoneel en logistieke ondersteuning;
- een transportvliegtuig van het type F-27 Friendship met bemanning,
onderhoudspersoneel en logistieke ondersteuning;
- een eenheid Koninklijke marechaussee van 30 man.
In beginsel zijn bovenstaande eenheden binnen 48 uren beschikbaar.
Deze eenheden kunnen binnen een week worden aangevuld met:
- een tweede eenheid van het Korps mariniers, ter grootte van 300 man;
- een aantal fregatten;
- een bevoorradingsschip.
Deze eenheden, die een belangrijke functie vervullen voor andere
krijgsmachttaken, kunnen in beginsel voor slechts zes maanden beschikbaar
worden gesteld.
Nederlandse deelneming aan vredesoperaties. Nederland neemt sinds
maart 1979 deel aan Unifil. Na de inval van Israël in Libanon in juni 1982
kende uitvoering van de aan Unifil opgedragen taken haar beperkingen en
werd op den duur zelfs erg moeilijk.
Het werd gaandeweg onmogelijk bij te dragen tot het herstel van het
gezag van de Libanese regering. Doorgaan met onze deelneming op die
manier had dan ook weinig zin. Daarom heeft Nederland op 19 oktober
1983 zijn bataljon uit Unifil teruggetrokken. Desalniettemin blijft Nederland
zich actief inzetten vrede en veiligheid dichterbij te brengen in deze al door
oorlogen zo vaak getroffen regio. Onder de huidige omstandigheden zou
volledige terugtrekking van Nederland uit Unifil het onttrekken van steun
aan Libanon betekenen en nieuwe verwarring kunnen veroorzaken. De
regering heeft daarom besloten een beperkte eenheid van 150 man aan
Unifil ter beschikking te stellen voor een periode van maximaal zes maanden.
Sinds april 1982 levert Nederland een bijdrage aan de multinationale
vredesmacht in de Sinai (MFO). Het gaat daarbij om een verbindingseenheid
en een eenheid Koninklijke marechaussee, samen ter grootte van 105 man.
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De MFO is een uitvloeisel van het Egyptisch-lsraëlisch vredesverdrag, dat
op 20 maart 1979 is ondertekend. In dat verdrag is de normalisering van de
betrekkingen tussen deze twee landen geregeld en is bepaald dat de Sinaï
door Israël zou moeten worden ontruimd. Die ontruiming kwam in twee
fasen tot stand. Op 25 april 1982 werd de tweede fase voltooid en begon de
MFO met het uitvoeren van zijn taken. Nederland heeft met de andere
lid-staten van de Europese gemeenschap het vredesverdrag verwelkomd
als een eerste stap op weg naar een alomvattende vredesregeling, zoals is
uitgewerkt in de Verklaring van Venetië van juni 1980. Oorspronkelijk lag
het in de bedoeling dat een vredesmacht van de Verenigde Naties voor de
uitvoering van de taken in de Sinaï zou zorgdragen. Het bleek echter
onmogelijk hierover in de Veiligheidsraad overeenstemming te bereiken.
Daarom werd door middel van een protocol bij het verdrag op 3 augustus
1981 de MFO in het leven geroepen. De regering heeft samen met de
andere lid-staten van de Europese gemeenschap de wens uitgesproken
iedere vooruitgang te vergemakkelijken in de richting van een alomvattende
vredesregeling en daarom besloten deel te nemen aan de MFO. Naast
Nederland leveren de Verenigde Staten, Uruguay, Colombia, Fiji, Australië,
Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië eenheden aan de MFO.
Noorwegen levert de bevelhebber.
De MFO heeft tot dusverre zonder noemenswaardige problemen gefunctioneerd. De MFO wordt door Israël en Egypte nog steeds gezien als een
noodzakelijke maatregel voor het normaliseren van de betrekkingen tussen
deze twee landen. De Nederlandse bijdrage aan de MFO wordt door beide
partijen zeer gewaardeerd en vervult ook een belangrijke functie binnen de
vredesmacht als geheel. Het zou een moeilijke opgave zijn een vervanger
voor de Nederlandse bijdrage, als die zou worden teruggetrokken, te
vinden. Voor de taken die onze militairen daar verrichten is een redelijke
kennis van de Engelse taal nodig. Ook vereist het werk daar enige specialistische kennis. Wij zijn er zeer verheugd over dat onze eenheden ook in die
opzichten uitstekend functioneren. Bovendien is onze deelneming een
gevolg van diepgaand overleg binnen de Europese gemeenschap. Vervanging zou dan ook bij voorkeur door een andere lid-staat van de Europese
gemeenschap moeten worden verzorgd. Dat beperkt het aantal mogelijke
kandidaten. Hoewel met andere lid-staten over eventuele vervanging is
gesproken, willen wij onze deelneming om de volgende redenen voortzetten:
Het gaat om een werkelijke bijdrage aan het tot stand brengen van een
allesomvattende vredesregeling in het Midden-Oosten. Wij hechten daar
zeer aan. Ontwikkelingen in het Midden-Oosten beïnvloeden daarnaast
rechtstreeks de veiligheidssituatie in Europa. Deelneming aan de MFO
brengt uitvoering van andere taken van onze krijgsmacht niet in gevaar. De
opleiding van onze eenheden heeft slechts een aanvullend karakter. De
uitzending gebeurt nog steeds op basis van vrijwilligheid en wij verwachten
dat ook de komende tijd daarin geen verandering zal komen. De kosten
verbonden aan onze deelneming zijn betrekkelijk gering. Zij bedragen
jaarlijks f 7,0 min., waarvan de MFO f 1,9 min. vergoedt. Wij hebben dan
ook het voornemen de Nederlandse deelneming aan de MFO met twee
jaren, tot 25 april 1986, te verlengen.
Ten slotte neemt Nederland sinds 1956 deel aan de Untso, de waarnemersmacht van de Verenigde Naties in het Midden-Oosten, met vijftien
officieren van de Koninklijke landmacht, Koninklijke luchtmacht en
Koninklijke marine.
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Hoofdstuk II. De krijgsmacht

A. ALGEMEEN
Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet kan Nederland zijn onafhankelijkheid
alleen verzekeren in nauwe samenwerking met andere staten in het
Atlantisch bondgenootschap. Hierdoor heeft Nederland zich tegenover zijn
bondgenoten verplicht een goede bijdrage te leveren aan de bondgenootschappelijke verdediging.
Ook het deelnemen aan vredesoperaties, al of niet in het verband van de
Verenigde Naties, speelt in het Nederlandse veiligheidsbeleid een rol. Dit
stoelt op de overtuiging dat dit beleid niet alleen mag zijn gericht op het
voorkomen van oorlog door te streven naar evenwicht tussen Oost en
West, maar mede tot doel moet hebben het wegnemen van de oorzaken
van spanningen en het tegengaan van onrecht. Daarin hebben vredesoperaties hun plaats.
Voorts draagt Nederland een eigen verantwoordelijkheid voor de
beveiliging van zijn grondgebied en in Koninkrijksverband voor de verdediging van de Nederlandse Antillen.
De aard, de omvang en de kwaliteit van de strijdkrachten worden wat
betreft het Navo-deel periodiek door de gezamenlijke regeringen van het
bondgenootschap vastgesteld. Hierbij neemt elke lid-staat, na overleg, in
bondgenootschappelijk verband, verplichtingen op zich om zijn taak in de
gemeenschappelijke verdediging naar behoren te kunnen vervullen. Het
beginsel van de geïntegreerde verdediging heeft geleid tot een grote mate
van onderlinge afhankelijkheid van de bondgenoten, ook wat betreft de
planning van hun bijdragen daaraan. Nederland draagt aan de Navo bij
met zee-, land- en luchtstrijdkrachten, die geïntegreerd met bondgenootschappelijke strijdkrachten optreden. De drie krijgsmachtdelen vormen
geen op zich zelf staande krijgsmacht. Zij opereren in het algemeen los van
elkaar, maar wel te zamen met overeenkomstige strijdkrachten van de
bondgenoten in verschillende operatiegebieden en onder verschillende
Navo-bevelhebbers. Pas in collectief verband wordt een evenwichtige
samenstelling van de gehele bondgenootschappelijke strijdmacht bereikt.
Een beoordeling van de geleverde bijdrage is alleen mogelijk wanneer die
in het verband van de bondgenootschappelijke inspanning wordt bezien.
Dit houdt ook in dat belangrijke wijzigingen in de overeengekomen bijdrage
pas na overleg met de bondgenoten worden vastgesteld. In dat licht
moeten ook worden gezien de aanpassingen van de krijgsmacht zoals die
later in dit hoofdstuk aan de orde komen.
Een goed uitgeruste en geoefende krijgsmacht kan haar taak alleen naar
behoren uitvoeren als zij wordt gedragen door de samenleving waarvan zij
deel uitmaakt.
Vooral sedert de jaren zestig is het vraagstuk van de verhouding tussen
krijgsmacht en maatschappij sterk in de aandacht gekomen. Hierbij spelen
de volgende factoren een rol:
- Sinds het midden van de jaren zestig is de Nederlandse samenleving
grondig veranderd. Accenten zijn verlegd. Gezag werd niet langer als
vanzelfsprekend aanvaard, eerbied voor hiërarchie moest plaatsmaken
voor nadruk op gelijkheid, openheid en participatie, en aan stiptheid en
uiterlijke discipline werd minder betekenis toegekend. Dat heeft ook zijn
neerslag in de krijgsmacht gehad.
- De doelstelling van de krijgsmacht is verbreed. Lag vroeger de nadruk
op de rechtstreekse verdediging van het eigen grondgebied, tegenwoordig
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staat vooral het voorkómen van internationale conflicten door middel van
het handhaven van een machtsevenwicht tussen Oost en West centraal. De
preventie, het voorkómen van oorlog, wordt benadrukt, niet het voeren van
oorlog. Daarnaast heeft de krijgsmacht er nieuwe taken bij gekregen: het
vervullen van vredestaken en het verlenen van bijstand in noodsituaties in
andere landen.
- Een aantal middelen waarover de krijgsmacht beschikt, roept bij velen
twijfels op. Met name het wezen van de nucleaire afschrikking - het
dreigen met grootscheepse vernietiging juist om oorlog te voorkomen staat ter discussie.
- De hoogte van de defensie-uitgaven in een tijd waarin de armoede die
velen in de wereld lijden zo zichtbaar is en in eigen land de burgers zich
vooral de laatste jaren beperkingen moeten opleggen en de overheidszorg
in tal van sectoren wordt beknot.
- Na bijna veertig jaar vrede in Europa is het besef verzwakt dat een
krijgsmacht noodzakelijk is om de in onze grondwet verankerde bescherming
van ons grondgebied, onze democratische rechtsorde en onze vrijheid te
waarborgen.
Door veranderingen in de samenleving en de omstreden aard van een
aantal middelen is de aanvaarding van de krijgsmacht als onmisbaar voor
de bescherming van onze samenleving minder vanzelfsprekend geworden.
Maatschappelijke aanvaarding is niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats
een zaak van de krijgsmacht. Zij is bovenal een zaak van de maatschappij
zelf. Want die maatschappij, weerspiegeld in volksvertegenwoordiging en
regering, bepaalt of en zo ja in welke mate zij de krijgsmacht ziet als een
juist en onmisbaar instrument om het grondgebied en zich zelf te beschermen
tegen aanvallen van buitenaf.
De krijgsmacht en degenen die er deel van uitmaken dienen eveneens
aan de eigen aanvaarding door de samenleving bij te dragen. Dat gebeurt
al op tal van manieren. De krijgsmacht is bij voorbeeld steeds meer een
professioneel bedrijf vol technische apparatuur geworden en spreekt
daarmee velen in onze moderne samenleving aan. Er is een toenemende
wisselwerking tussen civiele en militaire vormen van bedrijfsvoering. Meer
dan voorheen nemen militairen deel aan het maatschappelijk leven in al
zijn geledingen. Een nauwe vervlechting van krijgsmacht en maatschappij
zien wij als positief. Erkend moet wel worden dat de vermaatschappelijking
grenzen kent. Dat wordt veroorzaakt door de eigensoortigheid van de
organisatie. Zij heeft immers als enige tot taak zich te moeten voorbereiden
op het gebruik van oorlogsgeweld. Dat stelt aan die krijgsmacht vergeleken
met welke organisatie dan ook geheel eigen eisen.
Bij het behouden van de plaats die onze krijgsmacht in de samenleving
verdient, ligt er een taak voor allen die zich betrokken voelen bij de toekomst
van onze democratische samenleving. Ook voor de overheid, niet in de
laatste plaats voor Defensie zelf. Voorlichting is daarbij een onontbeerlijk
instrument. Mogelijkheden om die te intensiveren worden bezien. De
defensie-organisatie mag nog zo doeltreffend zijn, als de krijgsmacht
maatschappelijk onvoldoende zou worden aanvaard, is haar voortbestaan
en daarmee het voortbestaan van wat wij juist willen verdedigen in gevaar.
Daarom zal en moet het streven naar maatschappelijke aanvaarding mede
richtsnoer zijn voor het hele defensiebeleid.
De afgelopen tien jaar is door opeenvolgende kabinetten defensiebeleid
gevoerd op basis van het tienjarenplan dat is neergelegd in de Defensienota
1974.
Doelstelling van dat plan was kwaliteit boven kwantiteit te stellen en de
aanzienlijke tekortkomingen in het materieelbestand, ontstaan door
onvoldoende investeringen in de voorgaande jaren, ongedaan te maken.
De grote materieelprogramma's zijn in hoofdzaak uitgevoerd of nog in
uitvoering en de voornaamste reorganisaties met een duidelijke vermindering van het personeelsbestand zijn verwezenlijkt. De beoogde verlaging
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van de exploitatiekosten en een aanzienlijke verhoging van het investeringspercentage zijn tot stand gekomen. Dat percentage was tien jaar
geleden rond 20 en beweegt zich nu op een gemiddelde van 30. De
kwaliteit van de krijgsmacht is in die periode in belangrijke mate toegenomen.
Bij de Koninklijke marine is bij voorbeeld de nieuwbouw van fregatten
die in de Defensienota 1974 was voorzien vrijwel voltooid. Bij de Koninklijke
landmacht heeft de mechanisatie van de vijfde divisie zijn beslag gekregen.
Bij de Koninklijke luchtmacht werd begonnen met de standaardisatie op
één vliegtuigtype en is de toen aangekondigde opheffing van vier van de
oorspronkelijke acht Nike-squadrons uitgevoerd. Door de uitvoering van
het afgelopen tienjarenplan is het totale personeelsbestand bij Defensie
met ongeveer 16000 personen verminderd.
Een beoogde verdere vermindering met 10 000 personen werd niet
bereikt door uitbreiding en verzwaring van sommige taken en het achterwege
blijven van resultaten bij de MBFR-onderhandelingen. Ook werd de
voorgenomen verbetering van de luchtverdediging niet uitgevoerd. Het
pantserrupsvoertuig M113 en het getrokken 155 mm geschut M114 zijn niet
vervangen. Bij de Koninklijke luchtmacht bleek de aangekondigde sluiting
van de vliegbasis Eindhoven niet uitvoerbaar te zijn.
Bij het opstellen van de Defensienota-1974 werd uitgegaan van een
jaarlijkse reële groei van de uitgaven, oplopend tot ongeveer 2,5% rond
1980. In dat licht kon Nederland zich in 1977 dan ook aansluiten bij de
Navo-afspraak te streven naar een jaarlijkse reële groei van ongeveer 3%.
Hoewel het behalen van dit percentage een jaar later formeel tot beleidspunt van het kabinet werd gemaakt, is het in de praktijk anders gelopen. De
plannen bleven berusten op 3% reële groei per jaar. Door financiële
ingrepen in het verband van ombuigingsoperaties bedroeg de gemiddelde
groei slechts 11/2% in de periode 1979-1982. Dat is ongeveer f IV2 mld.
minder dan waarvan in de plannen was uitgegaan.
Het geheel aan aanpassingen kon aanvankelijk worden opgevangen in
dat deel van het budget waarin nog enige speling zat, namelijk bij de
investeringen die niet reeds door contracten vast lagen. De druk op de
investeringsruimte werd gaandeweg zó groot dat ook investeringen gericht
op het completeren van bestaand materieel moesten worden vertraagd.
Toen de rek uit de investeringsprogramma's was, werden kortingen op de
exploitatie onontkoombaar. Aantasting van de exploitatie-uitgaven naast
vertraging en uitstel van investeringen leidt op den duur tot teruglopen van
de gevechtskracht. Als dat gebeurt, vergt het veel tijd en geld die weer op
het vereiste peil te brengen.
Duidelijk werd dat fundamentele herbezinning op de bestaande plannen
nodig was. Maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat
de krijgsmacht weliswaar wordt voorzien van voldoende materieel, maar
binnen het vastgestelde kader onvoldoende geschoold personeel heeft om
het te bemannen en te weinig armslag om ermee te oefenen. In het licht
van de militaire krachtsverhoudingen in Europa en de kosten die met het
verwerven en in stand houden van modern materieel zijn gemoeid, is het
streven naar een jaarlijkse reële groei van de defensieuitgaven met 3%
zeker gerechtvaardigd. Maar in verband met de financieel-economische
situatie is de groei voor deze kabinetsperiode op 2% bepaald. Vanaf 1987
wordt uitgegaan van een jaarlijkse reële groei van 3%.
Gezien de toenemende prijs die voor defensie zal moeten worden betaald,
zullen de kleinere lid-staten zich steeds meer moeten toeleggen op een
beperkt aantal taken. Daarom blijft het streven er op gericht in het bondgenootschap een grotere mate van taakverdeling, standaardisatie en rationalisatie tot stand te brengen. De ervaring leert dat wezenlijke veranderingen
veel tijd vergen. Uitgangspunt moet zijn dat wijzigingen niet ten koste
mogen gaan van de gevechtskracht en geen dekmantel mogen zijn voor
een verminderde inspanning. Het doel moet zijn een hoger rendement met
een gegeven budget.
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In de komende jaren blijft leidraad het stellen van kwaliteit boven
kwantiteit. Gewijzigde omstandigheden vereisen wel het leggen van
andere accenten. Het ontworpen beleid kan worden getypeerd met de
trefwoorden continuïteit en vernieuwing. Continuïteit komt tot uitdrukking
in het handhaven van de aard van de bijdrage door elk krijgsmachtdeel aan
de bondgenootschappelijke verdediging en het voltooien en vervolgen van
materieelprogramma's.
Na een periode met een zware nadruk op belangrijke investeringen zal
vernieuwing tot uitdrukking komen in het meer voorrang geven aan herstel
van het in gevaar komende exploitatiebudget. Waar nodig zullen de
exploitatie-uitgaven weer op peil worden gebracht, terwijl investeringen
gericht op het compleet maken van wapensystemen veel aandacht zullen
krijgen.
Investeringen in de sfeer van de bedrijfsvoering die de exploitatiekosten
kunnen verminderen krijgen voorrang, zoals automatiseringsapparatuur
voor het logistieke beheersingsproces. Gedurende de planperiode is een
toereikende materieelexploitatie zekergesteld. Voor het inlopen van het
tekort aan bepaalde reservedelen is extra geld uitgetrokken. Een aantal
munitiesoorten waarvan de voorraad nog niet aan de Navo-normen
voldoet, zal in de planperiode nagenoeg op peil worden gebracht.
Vernieuwing wordt ook gevonden in het vervangen van oud materieel.
Investeringen hiervoor zijn gericht op zowel kwaliteitsverbetering als
beheersing van de exploitatiekosten. Bij de verwerving van nieuw materieel
wordt extra aandacht gegeven aan materieel voor elektronische oorlogvoering (EOV) en aan beschermende middelen tegen nucleaire, biologische en
chemische wapens (NBC).
Een aantal grote investeringen zal exploitatievoordelen opleveren, omdat
voor de bediening van het te verwerven materieel met minder personele
bezetting kan worden volstaan dan bij vergelijkbaar ouder materieel. Dat
geldt bij voorbeeld bij de marine voor nog te bouwen fregatten en bij de
luchtmacht voor de nieuwe Patriot-luchtverdedigingsraketten.
Binnen het vastgestelde financiële kader was het niet mogelijk investeringen, exploitatie en oefengelegenheid veilig te stellen zonder een aantal
besparende aanpassingen in het geheel aan middelen waarover de
krijgsmacht beschikt. Zo worden de 6 Breguet-Atlantic-vliegtuigen van de
Koninklijke marine van de sterkte afgevoerd en niet vervangen. De 6
fregatten van de Wolf-klasse worden vervroegd in 1984 uit de vaart
genomen.
Bij de Koninklijke landmacht wordt de parate artillerie verminderd door
een eenheid een mobilisabele status te geven en zullen drie afdelingen
verouderde veldartillerie, zes afdelingen verouderde luchtafweer en een
licht verkenningsbataljon worden opgeheven. Verder worden bij de
infanterie en de cavalerie enige reorganisaties uitgevoerd.
Bij de Koninklijke luchtmacht was tot het halveren van de Nike-eenheden
in de Bondsrepubliek Duitsland, vooruitlopend op de invoering van het
Patriot-systeem, al eerder besloten. Op langere termijn worden besparingen
bereikt door het gelijkblijvende aantal vliegtuigen te verdelen over acht in
plaats van de bestaande negen squadrons. Zij zullen in vredestijd opereren
vanaf vier bases, één minder dan nu het geval is. Tijdens het opstellen van
het plan is het kabinet geconfronteerd met de financiële gevolgen van de
moeilijkheden bij het Rijn-Schelde-Verolme concern.
De door Defensie zelf op te lossen problematiek bedraagt voor de
periode 1983 tot en met 1988 ruim f 1 mld. Dat heeft geleid tot een ingrijpende
herschikking in de plannen van de krijgsmachtdelen.
Het was niet mogelijk binnen het financiële raamwerk van de Koninklijke
marine scheepsbouwplannen zover in de tijd naar voren te schuiven dat de
vereiste continuïteit voor de betrokken werven werd verzekerd. Daarom is
ook in de plannen van land- en luchtmacht een aantal projecten verschoven.
Bij het maken van de plannen voor de krijgsmacht is de leidende gedachte
geweest dat binnen het gegeven financiële raamwerk een zo groot mogelijke
militaire kracht moest worden verkregen. Investeringen in nieuw materieel
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en het compleet maken van bestaande wapensystemen dragen daartoe
aanzienlijk bij.
De gemaakte keuzen volgen uit een proces van nauwgezette afweging
tussen de samenstellende delen van de krijgsmacht. Daarbij is vastgehouden
aan de gedachte dat Nederland op het terrein van elk der drie krijgsmachtdelen een wezenlijke bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging
blijft leveren. Tijdens het Navo-consultatieproces zijn geen aanbevelingen
gedaan voor een andere afweging dan die waarvan het resultaat in deze
nota is neergelegd.
Al met al zal ten gevolge van dit beleid Nederland kunnen beschikken
over een goed uitgeruste en bemande krijgsmacht waarmee voldoende kan
worden geoefend. De motivatie van het personeel zal gunstig worden
beïnvloed door verbeterde oefen- en trainingsprogramma's met goed
inzetbaar materieel.

B. KONINKLIJKE MARINE
Algemeen
Zoals al is geschetst heeft de marine van de Sovjet-Unie zich sedert de
jaren zestig sterk ontwikkeld.
De belangrijkste taak van de Sovjet-vloot was tot midden van de jaren
zestig het verdedigen van het moederland. Die vloot was sterk gericht op
operaties rond het Europese en Aziatische continent. Sindsdien ontwikkelde
de Sovjet-Unie zich echter tot een macht met wereldomvattende interesses
en belangen. Het tempo waarin schepen van stapel liepen en nog lopen en
de samenstelling van de Sovjet-vloot duiden hierop.
Grote aandacht wordt besteed aan de bouw van grote oppervlakteschepen,
de verlegging van het operatieterrein van «dicht bij huis» naar alle wereldzeeën en aan het vermogen van schepen en scheepsverbanden langere tijd
van de thuisbasis weg te blijven.
Als gevolg hiervan neemt de dreiging ter zee sterk toe. Er bestaat weinig
twijfel dat de Sovjet-marine zal voortgaan met het verbeteren van de
gevechtscapaciteit van haar schepen en dat zij haar wereldwijd verspreide
operaties in de komende jaren nog zal intensiveren.
De Sovjet-Unie heeft haar marine verdeeld over vier afzonderlijke vloten
te weten de Noordelijke, de Baltische, de Zwarte Zee- en de Stille Oceaanvloot.
Het door Navo-strijdkrachten te verdedigen en te beveiligen zeegebied,
omvat de Noord-Atlantische Oceaan met de Kreeftskeerkring als zuidgrens,
met inbegrip van de aangrenzende open zeegebieden zoals de Noordzee,
het Kanaal en de Noorse zee. Binnen dit gebied liggen strategisch belangrijke
eilanden zoals de Azoren, Madeira, IJsland, Far-Oer en Groenland.
De grootste dreiging in de diepere wateren vormen de Sovjet-onderzeeboten. Ook de dreiging vanuit de lucht, met name die van geleide wapens
gelanceerd door onderzeeboten, bovenwaterschepen en vliegtuigen, is in
de afgelopen jaren sterk vergroot door de technische verbeteringen van dit
type wapen. De dreiging van vliegtuigen zelf neemt toe naarmate de
vlootverbanden meer in Noordelijke richting en dichterbij het Europese
vasteland opereren.
Vooral in de aanlooproutes naar het Kanaal en de toegangen tot marineen civiele havens bestaat een mijnendreiging. In de Noordzee is deze ook,
zij het in geringere mate, aanwezig.
De hoofdtaak van de Koninklijke marine in bondgenootschappelijk
verband ligt in haar bijdrage aan oorlogsvoorkoming door afschrikking, het
beheersen van crisissituaties en, zo nodig, samen met de Navo-bondgenoten
agressie keren en ongedaan maken.
In het Kanaal en de Noordzee opereren Nederlandse eenheden samen
met de marines van Groot-Brittannië en België. In geval van oorlog neemt
de Koninklijke marine samen met de zeestrijdkrachten van Groot-Brittannië
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en van andere Navo-landen deel aan de beveiliging van het oostelijk deel
van de Atlantische Oceaan, waar de voornaamste maritieme aanvoerwegen
naar West-Europa lopen.
In het bondgenootschap legt de Koninklijke marine zich vooral toe op
onderzeebootbestrijding. De hiervoor benodigde middelen zijn oppervlakteschepen met ingescheepte helicopters, maritieme patrouillevliegtuigen
en onderzeeboten, die in nauwe samenwerking met elkaar in staat moeten
zijn vijandelijke onderzeeboten op te sporen, te localiseren en uit te
schakelen.
Op de routes in het Kanaal en de Noordzee kunnen mijnen worden
bestreden onder Navo-verantwoordelijkheid. Nederland stelt hiervoor een
aantal eenheden ter beschikking van de Commander-in-Chief Channel
(Cinchan).
De Koninklijke marine levert voorts een bijdrage aan het verdedigen van
het grondgebied op de flanken van de Navo, waarbij de nadruk op de
noordflank ligt, en ondersteunt tevens de Navo-strijdkrachten op eilanden
in de Noord-Atlantische Oceaan. Deze bijdrage krijgt gestalte in de Brits—
Nederlandse amfibische strijdmacht.
Naast het uitvoeren van bondgenootschappelijke taken draagt Nederland
een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van het
Nederlands territoir, de Nederlandse Antillen en de bescherming van de
Nederlandse belangen op zee. Zo zorgt de Koninklijke marine voor het
beschermen, beveiligen en mijnenvrij houden van de Nederlandse territoriale zee, kustwateren, havens en maritieme toegangswegen, alsmede van
de zich op het Nederlandse deel van het continentaal plateau in de Noordzee
bevindende installaties. Voor deze taak kunnen vrijwel alle eenheden van
de Koninklijke marine worden ingezet, voor zover zij niet elders nodig zijn.
Om haar taken te kunnen uitvoeren beschikt de Koninklijke marine nu
over:
- 2 geleide wapenfregatten van de Trompklasse;
- 10 Standaardfregatten van de Kortenaerklasse;
- 6 Van Speijk-klasse fregatten, die alle een «midlife» modernisering
hebben ondergaan;
- 6 Wolf-klasse fregatten;
- 2 bevoorradingsschepen;
- 6 onderzeeboten;
- 9 lange afstand maritieme patrouille vliegtuigen van het type P3C
Orion en 6 van het type Breguet-Atlantic;
- 22 helicopters van het type Lynx, waarbij inbegrepen de helicopters
gestationeerd aan boord van de fregatten en bevoorradingsschepen;
- 21 mijnenbestrijdingsschepen waaronder een aantal mijnenjagers van
de nieuwe Alkmaar-klasse;
- 1 oceanografisch en 2 hydrografische vaartuigen;
- een Korps mariniers, bestaande uit een parate, een gedeeltelijk parate
amfibische gevechtsgroep. Na mobilisatie kan worden beschikt over een
volledige tweede en derde amfibische gevechtsgroep. Het Korps heeft een
vredessterkte van ongeveer 2800 man;
- ongeveer 40 kleinere schepen zoals een torpedowerkschip, patrouille/
opleidingsvaartuigen, sleepboten, duikvaartuigen en dergelijke.
In aanbouw zijn twee aangepaste standaardfregatten. De aanpassing
heeft betrekking op de commando faciliteiten en het luchtverdedigings
wapensysteem. Tevens worden twee onderzeeboten (Walrus-klasse)
gebouwd ter vervanging van de twee oudste onderzeeboten van het
3-cylindertype.
In vredestijd beschikt de Koninklijke marine over ongeveer 23300
personeelsleden met inbegrip van burgerambtenaren. Dat zal in 1988
oplopen tot ongeveer 23 600 en vervolgens tot het einde van de planperiode
gelijk blijven.
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De plannen 1984-1993
Om de taken van de Koninklijke marine te kunnen blijven uitvoeren, zijn
voor de periode 1984-1993 de volgende plannen ontwikkeld:
- De Groep escorteschepen. De oppervlakteschepen van de Koninklijke
marine worden in zogenaamde escortegroepen ingezet. Deze vormen de
kern voor de aan Navo in crisis- en oorlogstijd toegezegde maritieme
middelen. De escortegroepen hebben hun belangrijkste operatieterrein in
het Oostelijke deel van de Atlantische Oceaan, in het Kanaal en op de
Noordzee. Door taakverdeling binnen een escortegroep is het mogelijk op
iedere dreiging te reageren. Een escortegroep op de oceaan kan bestaan
uit één geleidewapenfregat, zes fregatten, één bevoorradingsschip en
ingescheepte helicopters. Een escortegroep voor de Noordzee zou uit vier
fregatten kunnen bestaan.
Bij crisisbeheersing en oorlogsvoorkoming door afschrikking wordt grote
waarde toegekend aan het oppervlakteschip. Het kan ter plaatse met zijn
zichtbare gevechtscapaciteit zo nodig langdurig op zee blijven om crisissituaties het hoofd te bieden. De taken die het oppervlakteschip moet
uitvoeren en het zeegebied waarin het in hoofdzaak opereert, zijn bepalend
voor de eisen die aan het schip worden gesteld. De Nederlandse fregatten
zullen in de eerste plaats taken op de Oostelijke Atlantische Oceaan, het
Kanaal en op de Noordzee met aangrenzende zeegebieden moeten uitvoeren.
De onderzeebootbestrijding neemt hierbij een grote plaats in; luchtverdediging, bestrijding van oppervlakteschepen en elektronische oorlogvoering
worden steeds belangrijker. Ten behoeve van de luchtverdediging op zeer
korte afstand zullen de fregatten worden uitgerust met het in Nederland
ontwikkelde luchtverdedigingssysteem Goalkeeper. De nieuwe zogenaamde
«multi purpose» fregatten zullen zo worden gebouwd en bewapend dat zij
bij uitstek zullen zijn toegerust voor de belangrijkste taken in de betrokken
zeegebieden.
In 1984 zal worden begonnen met de bouw van deze fregatten ter
vervanging van de fregatten van de Van Speijk- en de Wolf-klasse. De zes
fregatten van de Wolf-klasse die weinig operationele waarde meer hebben,
zullen in de loop van 1984 uit de sterkte worden genomen. Aan het eind
van de planperiode zal de Koninklijke marine over 22 fregatten beschikken.
De vijf patrouilleboten van de Balder-klasse zullen in de loop van de
planperiode van de sterkte worden afgevoerd. Zij zullen niet worden
vervangen. Aan het einde van de planperiode zal worden bezien of een
extra bevoorradingsschip aan de vloot moet worden toegevoegd al of niet
in combinatie met transportcapaciteit voor het vervoer van mariniers.
- Onderzeedienst. Het voornaamste operatieterrein van de onderzeeboten
van de Koninklijke marine is gelegen in het oostelijk deel van de Atlantische
Oceaan, de Noordzee en de Noorse zee. In oorlogstijd worden onderzeeboten
toegewezen aan Suprème Allied Commandor Atlantic (Saclant) om te
worden ingezet bij de bestrijding van oppervlakteschepen en onderzeeboten
en het uitvoeren van surveillances, verkenningen, speciale operaties en het
leggen van mijnen. Verder zijn «eigen» onderzeeboten nodig als oefenpartner
voor escorteschepen, maritieme patrouillevliegtuigen en helicopters. Ten
slotte voeren onderzeeboten in vredestijd en crisistijd surveillances uit.
Hoewel tot 1985 één onderzeeboot in reserve moet worden genomen, blijft
de sterkte gehandhaafd op een «kosteneffectief» aantal van zes onderzeeboten. In de planperiode zullen vier oudere onderzeeboten worden vervangen.
- Groep Maritieme patrouillevliegtuigen. Maritieme patrouille-vliegtuigen
opereren vanaf het marinevliegkamp Valkenburg. In tijden van toenemende
spanning en in oorlogstijd opereren zij tevens van bases in Groot-Brittannië.
Ook hun operatiegebied is het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan.
Door de combinatie van snelheid, vliegduur en sensoren is een maritiem
patrouillevliegtuig in staat in betrekkelijk korte tijd grote zee-oppervlakken af
te zoeken.
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Het patrouillevliegtuig is met zijn groot bereik en bewapening van groot
belang voor de gezamenlijke en gecoördineerde onderzeebootbestrijding.
Het levert een wezenlijke bijdrage in de strijd tegen de moderne, snelle
onderzeeboot, uitgerust met geleide projectielen. Orion maritieme patrouillevliegtuigen zullen worden uitgerust met geleide projectielen om oppervlakteschepen op grote afstand aan te kunnen vallen. Dat zal een nieuwe
dimensie toevoegen aan de inzetmogelijkheden van dit vliegtuig. Het
maritieme patrouillevliegtuig is ook geschikt de eigen vlooteenheden te
voorzien van gegevens over vijandelijke schepen die zich op grotere
afstanden bevinden.
In 1984 zal de Koninklijke marine beschikken over 13 P-3 C Orion vliegtuigen. Aan het eind van de planperiode zal worden bezien of er voldoende
financiële middelen zijn voor de aanschaf van nog twee Orions.
- Groep helicopters. Bij de onderzeebootbestrijding vormen helicopters
een geïntegreerd deel van de escortegroepen. Met inbegrip van zes
toestellen voor het walsquadron werden 24 helicopters verworven van het
type Lynx. Hiervan gingen er 2 verloren. Eerder werd gestreefd naar
verwerving van 37 helicopters. De laatste serie van 13 stuks zal niet worden
aangeschaft, omdat de onderzeebootbestrijding meer de richting uitgaat
van het gebruik van een helicopter die verder van het vlootverband kan
opereren. Dit vraagt om een groter type helicopter. Het bestaande aantal
van 22 standaardhelicopters zal worden aangevuld met een type helicopter
dat nog nader moet worden bepaald. Het plan gaat vooralsnog uit van 30
helicopters, maar het juiste aantal zal mede worden bepaald door de
gevechtswaarde van het nog te verwerven type. Voor deze aanvulling zijn
in de plannen vanaf 1989 financiële middelen gereserveerd.
- Mijnendienst. Om in het Kanaal en de aanlooproutes naar de Westeuropese havens de verbindingslijnen mijnenvrij te kunnen houden, zijn
mijnenjagers en mijnenvegers nodig. De mijnenjagers van de Alkmaar-klasse
worden gebouwd. Inmiddels zijn er drie in dienst genomen. In totaal zullen
vijftien schepen in de vaart komen. Na het uit dienst nemen van de Van
Straelen-klasse mijnenvegers zullen voorlopig slechts vegers van de
Dokkum-klasse in de vaart zijn. Met een minimaal aantal schepen van deze
klasse zal de benodigde operationele expertise en capaciteit in stand
worden gehouden. De overige schepen van deze klasse blijven in reserve.
Vanaf 1988 zijn gelden gereserveerd voor het verkrijgen van vervangend
materiaal. Aard en omvang moeten nog worden bepaald.
- Korps mariniers. De amfibische gevechtsgroepen zijn zeer mobiele
eenheden die kunnen worden ingezet bij de verdediging van de flanken
van het Navo-gebied en op de eilanden in de Atlantische Oceaan. Met
name de eerste amfibische gevechtsgroep en de Whiskey-compagnie zijn
getraind en uitgerust voor operaties op de Noordflank in nauwe samenwerking met de Britse mariniers. Daarnaast is het Korps mariniers bij uitstek
geschikt voor het op zeer korte termijn uitvoeren van (VN)-vredesoperaties.
De structuur van het Korps mariniers blijft gehandhaafd. Ter verbetering
van de luchtverdediging krijgt het Korps in 1984 de beschikking over
draagbare luchtverdedigingswapens.
- Dienst der hydrografie. Het aantal eenheden wordt gehandhaafd op
drie, te weten één oceanografisch en twee hydrografische vaartuigen. De
twee hydrografische vaartuigen zullen in de planperiode een levensverlengend onderhoud ondergaan.
- Ondersteunende eenheden. De achterstand in infrastructurele voorzieningen wordt voor een groot deel ingelopen. De vervanger van het torpedowerkschip Mercuur zal in 1984 worden aanbesteed. Dit schip zal ook
mijnen kunnen leggen.
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Territoriale beveiliging
In crisis- en oorlogstijd worden verschillende vaartuigen ingezet als
hulpescorteschepen voor het begeleiden van konvooien en het beveiligen
van de territoriale zee, havens en kustwateren. Schepen der hydrografie, en
een aantal schepen van overheidsinstanties en particulieren die dan
worden gevorderd zijn hiervoor bestemd. Gevorderde vissersvaartuigen
zullen worden gebruikt voor patrouillediensten voor de Nederlandse kust
ter bescherming tegen subversieve acties vanuit zee en het bewaken en
beschermen van concentraties van vissersschepen. Loodsvaartuigen zullen
de binnenkomende scheepvaart onderzoeken. Eenheden die onder de
Commander-in-Chief Channel (Cinchan) of de Commander-in-Chief-Eastern
Atlantic (Cinceastlant) zijn gesteld, beschermen de olie- en gasinstallaties
op het continentale plat in de Noordzee. Hiervoor is een «area defence
plan» ontworpen. Mijnenbestrijdingseenheden zijn bestemd om met name
de aanvoerwegen voor de belangrijke aanvoerhavens mijnenvrij te houden.
Oefenaspecten
De operaties in vredestijd van de Koninklijke marine zijn vooral gericht
op het bereiken en handhaven van de operationele gereedheid. Op zee
speelt de aanwezigheid van de marine - het tonen van geoefende en
parate eenheden met een geloofwaardige gevechtskracht - een belangrijke
rol in de afschrikking. Het kan crises voorkomen of beheersen en komt
daarmee de politieke stabiliteit in de wereld ten goede.
Om de vereiste operationele gereedheid te bereiken is een intensief
oefenprogramma noodzakelijk. Daarbij worden aan de wal trainers en
simulatoren gebruikt. Er wordt voorts naar gestreefd elk schip ongeveer 1/3
van het jaar op zee te laten oefenen. Dat komt overeen met richtlijnen die
daarvoor in de Navo gelden. Ook voor maritieme patrouillevliegtuigen,
helicopters en het Korps mariniers zijn soortgelijke normen aangegeven.
Nationaal wordt nader bezien hoe de gevechtskracht en operationele
gereedheid kan worden gemeten. Regelmatig worden oefenreizen van
langere duur in eskaderverband uitgevoerd waaraan ook maritieme
patrouille-vliegtuigen en onderzeeboten deelnemen. Bij dergelijke oefeningen komen alle aspecten van de operationele gereedheid tot uiting. Ook
deelneming aan Navo-oefeningen is met het oog hierop belangrijk.
Voortdurend is een zogenaamd schip van de wacht op zee. Een fregat
maakt steeds deel uit van het Navo-squadron voor de Atlantische Oceaan
(Stanavforlant). Hetzelfde geldt voor twee mijnenbestrijdingsvaartuigen bij
het Navo-squadron voor het Kanaal (Stanavforchan). Het Korps mariniers
beoefent amfibische operaties. Dit wordt bereikt door eenheden te laten
deelnemen aan oefeningen in internationaal verband. De samenwerking
met het Britse Korps Mariniers vergroot de inzetbaarheid.
NBC-Bescherming
In de planperiode zullen NBC-middelen voor de persoonlijke bescherming
worden vernieuwd en uitgebreid. Het gaat daarbij onder meer om vernieuwing van gasmaskers en beschermende kleding.
Op alle grote schepen (gelijk aan of groter dan de Van Speijk- en Standaardfregatten) voldoet de collectieve NBC-bescherming aan de Navo-normen. Op de overige schepen zijn schuilplaatsen en tenminste een deksproeiinstallatie aanwezig alsook een NBC-organisatie. De collectieve NBC-bescherming van walcommandoposten, verbindingscentra en operationele
ondersteuningscentra is opgezet overeenkomstig de Navo-normen. De
voorzieningen voor collectieve NBC-bescherming voor walpersoneel,
waaronder marine luchtvaartdienst, mariniers, logistieke- en medische
installaties voldoen ten dele aan de eisen. In de planperiode zullen die
worden verbeterd.
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Na 1985 zijn verdere verbeteringen gepland voor het opsporings-,
waarschuwings- en alarmsysteem. Zo zal onder meer in de planperiode
een automatisch opsporings- en waarschuwingssysteem tegen chemische
strijdmiddelen (Acal) verder worden ontwikkeld en zo mogelijk worden
ingevoerd.
De verdediging van de Nederlandse Antillen
Krachtens het Statuut is de handhaving van de onafhankelijkheid en de
verdediging van de landen van het Koninkrijk een Koninkrijksaangelegenheid.
De externe verdediging van de Nederlandse Antillen is, met inbegrip van
de bewaking en beveiliging van bases en inrichtingen, in vredestijd
opgedragen aan de Koninklijke marine. De belangrijkste elementen van de
strijdkrachten ter plaatse zijn:
- een stationschip: een fregat;
- twee compagnieën van het Korps mariniers (ongeveer 400 man),
verdeeld over Curacao en Aruba;
- een contingent Antilliaanse Dienstplichtigen (ongeveer 200 man),
eveneens verdeeld over Curacao en Aruba;
- twee «Fokker F-27 Maritieme» patrouillevliegtuigen van de Koninklijke
luchtmacht.
Het stationschip en de marinierseenheden maken ook deel uit van de
strijdkrachten die zijn toegewezen aan de Navo.
Het burgerlijke gezag is verantwoordelijk voor het handhaven van de
binnenlandse rust en orde in de Nederlandse Antillen.
Wanneer Aruba met ingang van 1986 de status zal verkrijgen van land
binnen het Koninkrijk zal dit geen gevolgen hebben voor taak en inzet van
de Nederlandse krijgsmacht.
Financiering
Raming uitgaven Koninklijke marine in de planperiode in (miljoenen guldens)
1984

Explo ita tiek os ten
Bezoldiging militairpersoneel
Bezoldiging burgerpersoneel
Overige personele kosten

1985

1986

1987

3 855
1 800
636

1 246 1 249
441
459

6 219
2 166

6 291
2 260

1 708

8 385

8 551

80
933

90
971

310
4 148

560
6 134

1 013

1 061

4 458

6 694

773
360
115

Personele exploitatie
Materiële exploitatie

1 240
422

1 236
419

1 248
425

Totale exploitatiekosten

1 662

1 655

1 673 1 687

Inves teringsk os ten
a. Infrastructuur
b. Groot materieel

25
729

50
733

65
782

Totale investeringskosten

754

783

847

2

3

4

4

5

18

28

2 418

2 441

2 524

2 704

2 774

12 861

15 273

Overeenkomstig Miljoenennota 1984
Hiervan
— homogene uitgavengroep
Defensie
— homogene uitgavengroep
Wetenschapsbeleid

1989
t/m
1993

3 851
1 799
569

764
360
112

Budget

1984
t/m
1988

774
360
115

771
360
115

769
359
112

Aansluiting op de Miljoenennota-1984'

1988

Op basis van 3% reële groei
na 1986

2 415

2 437

2 521

2 700

2 770

12 8 4 3

15 253

3

4

3

4

4

18

20

1
In d i t overzicht is uitgegaan van het loonen prijsniveau 1982. De ontwikkeling
van lonen en prijzen sedertdien is in een

gesaldeerde regel opgenomen, waardoor
de aansluiting op het loon- en prijsniveau
van de Miljoennota 1984 is hersteld.
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Afbeelding 13 Overzicht eenheden van de Koninklijke marine.
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in aanbouw,
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KONINKLIJKE MARINE

maritieme patrouillevliegtuigen

6

gefaseerd afvoeren 1984

0
0
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13
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verwerving van
2 P3C-Orions zal
beslist worden later in planperiode

P3C-Orion
helicopters

Lynx-helicopters

5 Lynx A (walhelicopters)
17 Lynx B/C (boordhelicopters)

infaseren vanaf 1989
OB-helicopters

korps mariniers

waarvan 1'/, mobilisabel

W-infanteriecompagnie
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C. KONINKLIJKE LANDMACHT
Algemeen
Zoals in hoofdstuk I is geschetst, handhaaft het Warschaupact in vredestijd
een aanzienlijke parate strijdmacht. Het heeft tegenover de Navo in
Centraal Europa ongeveer 90 divisies opgesteld. Daarvan is de helft
onmiddellijk inzetbaar. De eerste echelonsfronten bestaan uit 57 divisies
opgesteld in de DDR, Polen en Tsjechoslowakije. Dit eerste echelon
beschikt over meer dan 20 000 middelzware tanks en ongeveer 5500
stukken artillerie. Kenmerkend is de grote mate van standaardisatie en
onderlinge operationele uitwisselbaarheid. De Sovjet-strijdkrachten zijn
goed uitgerust en getraind voor nucleaire en chemische oorlogvoering
alsook voor elektronische oorlogvoering (EOV). De strijdkrachten van het
Warschaupact beschikken over middelen voor het optreden bij duisternis.
Het aanvallend vermogen is door indeling van grote aantallen gevechtshelicopters en brugleggend materieel sterk toegenomen.
In de afgelopen vijf jaar heeft het Warschaupact een groot aantal tekortkomingen op het gebied van de logistieke ondersteuning teniet gedaan.
Grote hoeveelheden munitie en brandstof zijn opgeslagen in de DDR,
Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije. De transportcapaciteit verbetert
voortdurend.
De strijdkrachten van het Warschaupact zullen naar verwachting gedurende de planperiode vooral kwalitatief worden verbeterd. Deze'trendmatige
verandering gaat samen met aanpassingen van de organisatiestructuur bij
zowel de landstrijdkrachten als tactische luchtstrijdkrachten, waardoor de
nadruk nog meer komt te liggen op het snel kunnen forceren van doorbraken
in de Navo-verdediging om vervolgens diep door te kunnen stoten naar
strategische doelen in het Navo-achterland.
Het Westeuropese Navo-gebied is verdeeld in drie bevelssectoren:
- een noordelijke sector, bestaande uit Noord-Europa en het gebied dat
de toegangen tot de Oostzee beheerst tot aan de rivier de Elbe;
- een centrale sector, gevormd door West-Europa vanaf de rivier de Elbe
tot de Alpen (Frankrijk maakt hiervan in vredestijd geen deel uit);
- een zuidelijke sector van de Alpen tot de Middellandse zee waarin
Italië, Griekenland en Turkije zijn opgenomen.
De Commander-in-chief-Central-Europe (Cincent) is verantwoordelijk
voor de verdediging en beveiliging van de centrale sector die West-Duitsland
met uitsluiting van Sleeswijk-Holstein en de Benelux-landen omvat. Om
deze taken in oorlogstijd te kunnen uitvoeren, beschikt Cincent over landen luchtstrijdkrachten die zijn ondergebracht in:
- de Northern Army Group (Northag);
- de Central Army Group (Centag);
- de Allied Air Force Central Europe (Aafce).
In het noordelijk deel van de centrale sector, is de Commander Northern
Army Group (Comnorthag) belast met de uitvoering van de voorwaartse
verdediging. Comnorthag krijgt hiertoe in oorlogstijd vier legerkorpsen
onder bevel, waaronder het Eerste Nederlandse legerkorps.
Het door het Eerste legerkorps te verdedigen vak ligt in de Noordduitse
laagvlakte. Deze vlakte biedt de landstrijdkrachten van het Warschaupact
een gunstige naderingsmogelijkheid. Bij een grootscheepse aanval moet
er, gelet op de dreiging en de naderingsmogelijkheden, rekening mee
worden gehouden dat het Nederlandse legerkorps rechtstreeks wordt
geconfronteerd met ongeveer negen divisies gegroepeerd in twee tactische
echelons. In Nederland zelf zal rekening moeten worden gehouden met
aanvallen op zee- en luchthavens alsook militaire doelen.
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Nederland is vanwege zijn geografische ligging belangrijk voor de
verdediging van de centrale sector. Ons land beschikt over goed uitgeruste
grote zee- en luchthavens en over een uitgebreid net van auto-, spoor- en
waterwegen. Daarom lopen de aanvoerlijnen van de bondgenoten voor
een aanzienlijk deel door Nederland. De beveiliging van het Nederlandse
grondgebied is een nationale verantwoordelijkheid.
In verband met de oorlogsvoorkoming door afschrikking moet de Navo
en dus ook Nederland in vredestijd beschikken over zichtbaar aanwezige
strijdkrachten. De kern van onze landstrijdkrachten bestaat uit het Eerste
legerkorps. Dit moet een vak van ongeveer 100 km breed en 170 km diep in
de Noordduitse laagvlakte verdedigen. Hiertoe is minimaal een gevechtskracht
vereist van tien brigades met de daarvoor benodigde gevechtsondersteunende
en verzorgende eenheden.
Een grote onzekerheid vormt de beschikbare tijd tussen alarmering en
het uitbreken van vijandelijkheden. In het ongunstigste geval is naar
algemeen in de Navo wordt aangenomen deze militaire voorbereidingstijd
rond 48 uren. Uitsluitend parate eenheden zijn in dat geval in staat om
tijdig en voldoende voorbereid in het operatiegebied aanwezig te zijn. Er
moeten voldoende van die eenheden zijn om in het weerstandsgebied te
kunnen standhouden tot alle overige eenheden zijn gemobiliseerd, verplaatst
en gegroepeerd. Dit leidt tot een minimale vredessterkte van zestien
manoeuvrebataljons, gegroepeerd in zes brigades.
Voor het uitvoeren van de taken beschikt de Koninklijke landmacht over:
- Het Eerste legerkorps. Dit telt in oorlogstijd ongeveer 87 000 personen
verdeeld over 10 brigades, de benodigde staven, ondersteunende en
verzorgende eenheden. De brigades omvatten als voornaamste elementen
elk drie manoeuvrebataljons en een afdeling veldartillerie. De parate
sterkte van het legerkorps in vredestijd telt ongeveer 34000 man.
- Het Nationaal Territoriaal Commando. De sterkte van dit commando
bestaat in oorlogstijd uit ongeveer 44000 personen, verdeeld over onder
meer twee infanteriebrigades, vier zelfstandige bataljons, een geniegevechtsgroep, een transportgroep en een groot aantal eenheden voor
beveiliging. In vredestijd zijn ongeveer 9000 personen beschikbaar, verdeeld
over onder meer drie verzorgingscommando's en acht beveiligingscompagnieën.
- De Nationale Reserve. Dit korps bestaat uit vrijwillige reservisten die in
tijd van crisis en oorlog zullen worden ingezet voor bewaking van belangrijke
gebouwen en andere objecten in de omgeving van hun woonplaats. In
vredestijd oefent het korps hiervoor regelmatig. Het korps telt nu ongeveer
5100 man.
- Het Commando Opleiding en Aanvulling. Dit element bestaat alleen in
oorlogstijd en telt dan ongeveer 14 000 personen, verdeeld over elf aanvullingsdepots.
- Het Commando Opleidingen. Het commando bestaat alleen in vredestijd
en telt ongeveer 8000 personen verdeeld over 23 centra. In deze centra zijn
doorlopend 14000 personen in opleiding.
- Het Commando Verbindingen. Dit commando bestaat in oorlogstijd uit
ongeveer 4500 personen, in vredestijd telt het ongeveer 2000 personen.
Het commando beschikt onder meer over drie verbindingsbataljons.
- Het Geneeskundig Commando. Dit commando beschikt onder meer
over drie geneeskundige groepen. De sterkte bestaat in oorlogstijd uit
ongeveer 7000 personen en in vredestijd telt het commando ongeveer 1000
personen.
- Het Nationaal Logistiek Commando. De sterkte van dit commando
bestaat in oorlogstijd uit ongeveer 17 000 personen, in vredestijd telt het
ongeveer 4000 personen. Het commando beschikt over een groot aantal
werkplaatsen en depots. In oorlogstijd wordt het aangevuld met een
transportgroep en twee geneeskundige bataljons.
- Het Korps Mobiele Colonnes (KMC). Dit korps heeft tot taak in buitengewone omstandigheden de organisatie bescherming bevolking te versterken. In de toekomst zal dat gelden voor de organisatie rampenbestrijding
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Tot op heden (1983) omvat het korps naast een overwegend parate staf en
een opleidingscentrum onder meer twaalf mobilisabele brandweercolonnes
en twaalf mobilisabele reddings-/geneeskundige colonnes. Hettelt ongeveer
22 000 personen.
In 1980 heeft de regering besloten de bescherming van de bevolking te
reorganiseren. Het te voeren beleid is neergelegd in de nota «Contouren
van de rampenbestrijding» van 1 april 1982. Als gevolg van de in deze nota
neergelegde beleidsvoornemens diende het Korps Mobiele Colonnes te
worden gereorganiseerd en uitgebreid. De voorziene organisatie omvatte
naast een staf en een opleidingscentrum onder meer zes mobilisabele
brandweercolonnes, veertien mobilisabele reddings-/geneeskundige
colonnes, negentien mobilisabele ziekenautopelotons, vierennegentig
mobilisabele NBC-verkenningsdienstpelotons, veertien mobilisabele
ontsmettingsdienstpelotons en elf mobilisabele provinciale commando's
KMC. De sterkte zou worden uitgebreid tot ongeveer 28000 personen.
In juli 1983 heeft het kabinet zich genoodzaakt gezien het budget voor de
rampenbestrijding te verminderen. Dat had uiteraard gevolgen voor de
voorziene reorganisatie van het KMC.
Thans voorzien de plannen in een nieuw Korps Mobiele Colonnes dat in
1989 zal bestaan uit onder meer een staf, een opleidingscentrum, negentien
mobilisabele reddings-/geneeskundige colonnes en zesendertig mobilisabele ziekenautopelotons. Het totaal zal 22 000 personen tellen. De mobilisabele brandweercolonnes komen in deze plannen niet meer voor. Hun taak
wordt overgedragen aan de civiele brandweer.
De in vredestijd aanwezige organisatie zal geen ingrijpende wijzigingen
ondergaan. De staf KMC en het opleidingscentrum blijven belast met
omscholing van personeel en het organiseren van herhalingsoefeningen
voor militairen met groot verlof.
In vredestijd beschikt de Koninklijke landmacht over ongeveer 77 500
personeelsleden met inbegrip van burgerambtenaren. Dat zal in 1988
verminderen tot 77 200 en zal daarna oplopen tot ruim 78100 in 1993.
De plannen 1984-1993
Bij het opstellen van de plannen voor de Koninklijke landmacht voor de
jaren 1984-1993 is rekening gehouden met het belangrijk numeriek
overwicht van het Warschaupact aan tanks en gemechaniseerde eenheden.
Dit vergt een daarop afgestemd vermogen tot pantserbestrijding bestaande
uit kanon- en geleidewapensystemen samen met tankhindernissen. De
pantserinfanterie" en tankbataljons vormen de kern bij het verdedigend
gevecht. Het overwicht van het Warschaupact, en het initiatief dat een
mogelijke aanvaller heeft, stelt die strijdkrachten in staat op de gewenste
plaats en tijd haar gevechtskracht te bundelen. Daarom moet het Eerste
Legerkorps een beweeglijke verdediging kunnen voeren. Tankeenheden
vervullen daarbij een wezenlijke rol.
Om de eenheden onder oorlogsomstandigheden van meet af aan naar
behoren te kunnen laten optreden wordt extra aandacht besteed aan de
aanschaf en ontwikkeling van NBC-, EOV- en luchtverdedigingsmiddelen.
De aandacht voor pantserbestrijding heeft in het verleden geleid tot
vermindering van de infanterie. Vooral in het voorste deel van het weerstandsgebied is door toegenomen verstedelijking in het te verdedigen
gebied meer behoefte ontstaan aan infanterie-eenheden. Aan de verbetering
van de inzetmogelijkheden van infanterie-eenheden zal in de planperiode
aandacht worden besteed.
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- Manoeuvre-eenheden. De pantserbestrijding, het vermogen dag en
nacht te kunnen optreden, de behoefte aan meer tanks bij de pantserinfanteriebrigades, en de noodzaak de beveiliging van het legerkorpsachtergebied
te verbeteren, zullen in de komende periode veel aandacht krijgen. Bij de
pantserbestrijding wordt voorrang gegeven aan wapensystemen die op de
grond opereren. De anti-tank wapens met korte en lange dracht zullen
worden verbeterd en een aanzienlijk deel van het anti-tank mijnenlegsysteem
zal worden ingevoerd. Aan de ontwikkeling van een nieuw anti-tanksysteem
voor de middellange afstand neemt Nederland deel in het verband van de
Independent European Programme Group (IEPG). De aanschaf van anti-tank
helicopters moet gezien de kosten naar het begin van de jaren negentig
worden verschoven. Andere maatregelen hangen samen met de reorganisatie van de pantserbestrijdingswapens voor de lange afstand van het
legerkorps. De vier parate en twee mobilisabele pantserantitankcompagnieën worden opgeheven. De hierdoor vrijkomende pantserbestrijdingswapens met lange-dracht zullen worden verdeeld over de pantserinfanterieen infanteriebataljons. Die kunnen daardoor beter gecoördineerd in de
verdediging worden ingezet. Met deze maatregelen wordt behalve een
verbeterde afstemming op de taak ook een vermindering van de «overhead»-kosten bereikt.
Om voortdurend te kunnen optreden is voldoende nachtzichtapparatuur
nodig. Voor de Leopard-2-tank is zogenaamde warmtebeeldapparatuur
besteld. Deze wordt thans ingevoerd. Dergelijke apparatuur zal ook worden
besteld voor de Leopard-1, het pantserinfanterievoertuig YPR-765, en later
voor het anti-tankwapen - T o w . Tevens is voorzien in verbetering van de
middelen om onder omstandigheden van verminderd zicht en bij nacht
met de BO-105C helicopterte kunnen vliegen. De infanterie van het Eerste
legerkorps zal op de volgende wijze worden verbeterd. Twee infanteriebataljons van de 101 Infanteriebrigade zullen de beschikking krijgen over
gepantserde voertuigen. Dit gebeurt door herverdeling van materieel dat
beschikbaar komt door het opheffen van een aantal compagnieën. Met
deze gepantserde voertuigen worden de inzetmogelijkheden van deze
bataljons vergroot. De inzetmogelijkheden van het resterende infanteriebataljon van deze brigade zal verbeteren door het met moderner materieel uit
te rusten, terwijl een extra infanteriebataljon in de oorlogsorganisatie
wordt opgenomen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van vrijkomend
materieel. Zo wordt de mogelijkheid geschapen meer infanterie-eenheden
in het voorste deel van het weerstandsgebied in te zetten, terwijl in samenhang met de reorganisatie van de verkenningseenheden de beveiliging van
het legerkorpsachtergebied aanzienlijk is verbeterd.
Met de reorganisatie van de tank- en verkenningseenheden is begonnen.
Deze heeft tot doel de tekorten aan tanks bij de pantserinfanteriebrigades
op te heffen, de beveiliging van het legerkorpsachtergebied te verbeteren
en een meer kosteneffectieve organisatie te verwezenlijken. Daartoe
worden de zelfstandige verkenningseskadrons van de brigades, het
zelfstandige tankeskadron van de 101 Infanteriebrigade en het licht verkenningsbataljon van het legerkorps opgeheven. De daardoor vrijkomende
tanks worden ingedeeld bij de tankbataljons van de pantserinfanteriebrigades en bij de twee op te richten verkenningsbataljons.
De vergroting van het aantal tanks bij de pantserinfanteriebrigades biedt
meer mogelijkheden bij het voeren van het verdedigend gevecht. De
indeling van twee verkenningsbataljons schept de mogelijkheid in het
legerkorpsachtergebied snel en goed te reageren op luchtlandingen. De
oprichting van brigadeverkenningspelotons, die de plaats innemen van de
zelfstandige verkenningseskadrons, zal de brigades in staat stellen toch
nog verkenningen uit te voeren. De getroffen maatregelen leiden zowel tot
vermindering van het parate tankbestand als de exploitatielast.
- Vuursteun. De conventionele vuursteunmiddelen kunnen worden
ingezet voor steun aan de gevechtseenheden in de voorste lijn en het
bestrijden van vijandelijke wapensystemen en van tweede echelonseenheden.
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ledere brigade moet over eigen artillerie en mortieren beschikken om
van onmiddellijke vuursteun te zijn verzekerd. Op legerkorpsniveau moet
een aantal artillerieafdelingen beschikbaar zijn om zwaartepunten te
kunnen leggen.
De bestrijding van de vijandelijke vuursteunsystemen is voorwaarde om
de vrijheid van handelen van de eigen vuursteunmiddelen te verzekeren.
Het bestrijden van grondwapensystemen vraagt om vuursteunmiddelen
met een bereik van ongeveer 30 km, betere doelopsporingsmiddelen en
een snel informatieverwerkend systeem.
Het vertragen of buiten gevechtstellen van vijandelijke tweede echelonseenheden is van groot belang voor het gevecht in het weerstandsgebied.
Hiervoor zijn wapensystemen en doelopsporingsmiddelen nodig met een
groot bereik. Verschietbare mijnen en meervoudige raketwerpers zullen
hierbij een voorname rol spelen.
De bestaande munitie is minder doeltreffend tegen de verbeterde
bepantsering van de manoeuvre- en vuursteuneenheden van de strijdkrachten van het Warschaupact. Invoering van moderne munitiesoorten zal
hierin verbetering brengen. In het licht van het bovenstaande wordt het
moderniseringsprogramma voor de veldartillerie voortgezet. De vervanging
van de 105 mm AMX-houwitser van de gemechaniseerde brigades door de
gemechaniseerde 155 mm M109 A2 vuurmond is afgerond. Ook de
invoering van de gemechaniseerde 203 mm houwitser zal binnenkort zijn
voltooid. De doeltreffendheid van de vuursteun wordt verder opgevoerd
door invoering van een gevechtsleidings- en vuurregelingssysteem,
verbeterde artilleriemunitie en door later in de planperiode artillerie-opsporingsradar aan te schaffen.
Een verdere modernisering van de artillerie door vervanging van de
getrokken 155 mm houwitser M114-vuurmonden bleek gelet op de financiële
situatie niet mogelijk. Het zonder meer handhaven van afdelingen met deze
verouderde vuurmonden is echter niet zinvol. De vuurmonden van de vier
afdelingen 155 mm houwitser M114 zullen aanmerkelijk worden verbeterd
onder gelijktijdige opheffing van de overige drie afdelingen van dit type.
Het hierdoor verminderde vermogen tot het verlenen van vuursteun is
tijdelijk en wordt aanvaardbaar geacht. In de plannen is namelijk rekening
gehouden met de aanschaf van meervoudige raketwerpers. De verwerving
van deze systemen zal in 1989 aanvangen. Om al deze investeringen
mogelijk te maken zal een afdeling 155 mm houwitsers gemechaniseerd op
korte termijn mobilisabel worden gesteld.
- Luchtverdediging. De kern van de toekomstige luchtverdediging zal
bestaan uit de al aanwezige gepantserde 35 mm kanonsystemen en
draagbare geleide wapens van het type Stinger. In de behoefte aan een
geleide wapencomponent wordt hierdoor gedeeltelijk voorzien. De luchtverdediging van het legerkorps wordt zo gereorganiseerd dat naast
middelen voor de gebiedsverdediging ook middelen voor zelfverdediging
van eenheden en installaties in bij voorbeeld het legerkorpsachtergebied
aanwezig zullen zijn. Er wordt onderzocht of de inzet van deze systemen
nog is te verbeteren. De hoge exploitatiekosten van de parate afdelingen
lichte luchtdoelartillerie-40L70 in samenhang met hun geringe doeltreffendheid door veroudering hebben geleid tot de beslissing deze afdelingen op
te heffen voordat een vervangend systeem zal zijn ingevoerd. De eerste
fase van de reorganisatie van de luchtverdediging die is bedoeld om tot
een meer kosteneffectieve opzet te komen, is gaande. Het gaat om:
- het opheffen van twee parate en één mobilisabele afdeling lichte
luchtdoelartillerie-40L70 en
- het samenvoegen van de negen pantserluchtdoelbatterijen in drie
afdelingen pantserluchtdoelartillerie.
- het invoeren van draagbare geleide wapens bij deze afdelingen.
In samenhang met een geplande uitbreiding van de geleide wapencomponent is de opheffing voorzien van de drie resterende mobilisabele
afdelingen lichte luchtdoelartillerie-40L70. Voor verdere aanvulling van het
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luchtverdedigingssysteem zijn gelden gereserveerd aan het einde van de
planperiode. Ten slotte is de ontwikkeling begonnen van een legerkorps
waarschuwings- en gevechtsleidingssysteem. Zo'n systeem zal de doeltreffendheid en beheersbaarheid van de legerkorpsluchtverdediging aanzienlijk
ten goede komen.
- Commandovoering. De verbetering van de commandovoering bij het
Eerste legerkorps wordt gefaseerd over de gehele planperiode bereikt.
Voorshands wordt volstaan met eenvoudige systemen. De begonnen
automatisering van de verbindingen van het legerkorps wordt ook over de
gehele planperiode voortgezet. Vanaf 1988 zullen de zowel technisch als
tactisch verouderde Alouette-lll helicopters worden vervangen. In de
tweede helft van de planperiode is ook rekening gehouden met de vervanging
van de dan technisch verouderde netradio'sen de invoering van onbemande
vliegtuigen voor het opsporen van vijandelijke eenheden.
- Elektronische oorlogvoering (EOV). De toepassing van elektromagnetische middelen in steeds meer systemen maakt ze voor hun goed functioneren in toenemende mate van deze middelen afhankelijk. In de plannen is
prioriteit gegeven aan de invoering van middelen voor elektronische
oorlogvoering (EOV) voor het Eerste legerkorps.
Als eerste stap moet het legerkorps kunnen beschikken over middelen
om uitzendingen in het elektromagnetisch spectrum bij de tegenstander te
peilen en om het gebruik van het elektromagnetisch spectrum door de
tegenstander te bemoeilijken. Daarnaast zullen eigen wapen- en commandosystemen tegen uitwerking van soortgelijke maatregelen door de
tegenpartij moeten worden beschermd. In de eerste helft van de planperiode
wordt begonnen met de verwezenlijking van de EOV-plannen. Gelet op de
technologische ontwikkelingen is het niet mogelijk nu al de vereiste
middelen aan te schaffen. Voorts noopt de relatieve onbekendheid in de
Koninklijke landmacht met dit ingewikkelde materieel tot een gefaseerde
invoering. Dat is ook al nodig om zeker te zijn van evenwichtig samengesteld
en voldoende opgeleid personeel. Er wordt begonnen met verwerving van
middelen voor het divisieniveau. In een volgende fase zal worden voorzien
in middelen voor het legerkorpsniveau. De EOV-middelen zullen worden
gegroepeerd in EOV-eenheden die worden opgenomen in een bestaand
verbindingsbataljon.
- NBC-bescherming. Bescherming tegen gevolgen van de inzet van
nucleaire, biologische en chemische wapens blijft hard nodig. Daarom
wordt prioriteit gegeven aan de aanschaf van de hiervoor benodigde
middelen, waarbij voorrang wordt gegeven aan middelen voor de persoonlijke bescherming.
In de planperiode zal op grond van de Navo-norm verder worden
voorzien in middelen voor persoonlijke bescherming zoals kleding, gasmasker, handschoenen en schoeisel. Daarvoor is ongeveer f 300 min. gereserveerd. Voorts wordt begonnen met verwerving van de volgens Navo-normen
nodige collectieve beschermingsmiddelen, zoals NBC-vrije ruimten voor
staven, geneeskundige installaties, verbindingscentra. Daarvoor worden
onder meer filters, afdekmiddelen en materieel voor de afvoer van gewonden
aangeschaft. Extra middelen voor de ontsmetting van personeel en
materieel zullen eveneens worden besteld.
Ten slotte wordt nucleaire opsporings- en alarmeringsapparatuur
gemoderniseerd en uitgebreid. Een begin wordt gemaakt met de aanschaf
van chemische opsporings- en alarmeringsapparatuur. In een latere fase
zal worden voorzien in middelen voor de onderdeelsbescherming en
•ontsmetting. De plannen omvatten onder andere aanschaf van NBC-beschermende kleding, gasmaskers, overdruksystemen voor werkruimtes van
voertuigen, NBC-vrije geneeskundige installaties, gewondenrusthoezen,
verkennings- en besmettingsmeters alsmede ontsmettingsmiddelen voor
onderdeelsontsmetting.
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Verbetering van de reactietijd
Door de grote afstand die het gros van de eenheden naar het operatiegebied moet afleggen en het aanzienlijk te mobiliseren deel van het legerkorps
worden hoge eisen gesteld aan de reactiesnelheid van het Eerste legerkorps.
Deze eisen zijn mede bepalend voor de operationele planning, het aantal
aan te houden parate eenheden en het mobilisatiesysteem. Zoals al
gesteld, moet met het oog op de vereiste reactiesnelheid de vredessterkte
op minimaal zestien manoeuvrebataljons worden gehandhaafd. Om tijdig
het Eerste legerkorps in het operatiegebied beschikbaar te hebben wordt
gestreefd naar het opheffen van een aantal bestaande knelpunten. Een van
de voornaamste maatregelen daartoe is het paraatstellen van de zogenaamde kleinverlof-elementen van de in de Bondsrepubliek Duitsland gelegerde
eenheden. Nog in 1984 zal de paraatstelling van de zogeheten kleinverlofeskadrons van de beide in de Bondsrepubliek gelegerde tankbataljons
worden afgerond. In de loop van 1986 zullen ook de in de Bondsrepubliek
gelegerde genie-eenheden op volledige sterkte zijn gebracht. Door deze
maatregelen komen bijna alle Nederlandse troepen in de Bondsrepubliek
op oorlogssterkte. Voor het geringe percentage resterende kleinverlof-eenheden wordt het materieel bij de eenheden in de Bondsrepubliek opgeslagen.
Vanaf 1984 worden extra spoorwagons aangeschaft om tijdig te kunnen
beschikken over voldoende spoorwagons voor het vervoer van zwaar
materieel naar het operatiegebied. Om de mobilisabele eenheden minder
afhankelijk te maken van materieel dat in vredestijd in gebruik is bij
opleidingseenheden wordt voor de opleidingen extra materieel aangeschaft
in samenhang met de verwerving van nieuw materieel. De logistieke
reactietijd wordt verkort door het versneld voltooien van de voorwaarts
gelegen opslagplaatsen in de Bondsrepubliek. Twee van de negen opslagplaatsen zijn voltooid. Nog twee zullen er binnenkort gereed komen en in
1985 zal er weer één worden opgeleverd. De overige vier opslagplaatsen
zullen in de tweede planperiode tot standkomen.
Het geheel van maatregelen zal de reactietijd van het legerkorps aanmerkelijk verbeteren.
Paraat tegenover mobilisabel
Het is niet nodig in vredestijd over de hele gevechtskracht voor het
uitvoeren van de oorlogstaakte beschikken. Het grootste deel van de
Koninklijke landmacht is in vredestijd dan ook mobilisabel (zie afbeelding 15,
blz. 104). Het aantal parate eenheden wordt bepaald aan de hand van
maatstaven die verband houden met overwegingen van oorlogsvoorkoming,
legervorming en reactietijd. Het aantal parate eenheden moet voldoende
zijn om, wanneer nodig en rekening houdend met de beschikbare voorbereidingstijd, onder dekking van deze eenheden de gehele gevechtskracht
tijdig op sterkte te kunnen brengen. Voor het ter beschikking brengen en in
stand houden van een voldoende mobilisabele strijdkracht bestaat een
vaste verhouding tussen parate en mobilisabele eenheden. Ook overwegingen met betrekking tot de afschrikking spelen een belangrijke rol bij het
bepalen van de omvang van de parate sterkte. De wijze waarop de mobilisabele eenheden worden samengesteld zal niet worden veranderd. Gezien
het grote belang van het handhaven van teamverbanden na beëindiging
van de eerste oefening en om de mobilisatie snel te kunnen laten verlopen,
zal voor zover mogelijk worden voortgegaan met toepassing van het
zogeheten Rechtstreeks Instromend Mobilisabel (Rim) systeem.
Oefenaspecten
Voor een kader-militie-leger met een betrekkelijk korte diensttijd voor
dienstplichtigen is een intensief oefenschema voorwaarde om het noodzakelijk niveau van geoefendheid te bereiken. De oefenmogelijkheden
worden bepaald door het beschikbaar zijn van oefentijd, oefenterreinen en
oefen- en opleidingshulpmiddelen.
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Het oefenprogramma omvat in de parate periode behalve een wisselend
aantal oefeningen op het niveau van de groep in het algemeen drie tot vier
oefeningen op pelotonsniveau, drie tot zes oefeningen op compagnies/eskadronsniveau en één oefening op bataljonsniveau. Elk van de oefeningen
vergt vier tot acht werkdagen. Mede gelet op de daarvoor bestaande Navonormen zijn oefeningen te velde noodzakelijk op brigade, divisie- en legerkorps
niveau. Voor een brigade is dat eens per jaar, voor een divisie eens per twee
jaar en voor het legerkorps ééns in de vijf jaar.
De echt beschikbare oefentijd is door de toegenomen aanspraken op
verlof onder sterke druk komen te staan. Het minimum is bereikt; het is nu
vaak niet meer mogelijk extra tijd uit te trekken om nog te oefenen op
elementen die in de opleiding niet geheel tot hun recht zijn gekomen.
De beschikbare oefenterreinen in Nederland zijn ontoereikend om het
minimale oefenprogramma voor alle eenheden te kunnen afwerken.
Bovendien wordt het steeds moeilijker buitenlandse oefenterreinen
regelmatig ter beschikking te krijgen, omdat die al intensief in gebruik zijn.
Een uitbreiding van de oefenterreinen in Nederland langs de lijnen van het
structuurschema militaire terreinen zal een belangrijke bijdrage leveren aan
de oplossing van deze problematiek.
In toenemende mate zal van simulatietechnieken worden gebruik
gemaakt om het gewenste leereffect te bereiken en het realiteitsgehalte
van oefeningen te verhogen. Naar verwachting zal door invoering van deze
simulatietechnieken het gebruik van dure munitiesoorten voor schietoefeningen kunnen worden beperkt.
Territoriale beveiliging
De beveiliging van het Nederlandse grondgebied is in principe een
nationale verantwoordelijkheid. Door de geografische ligging, havens,
vliegvelden en het uitgebreide net van verkeers-, spoor- en waterwegen is
Nederland voor de verdediging van West-Europa van strategische betekenis.
Nederland is een doorgangsgebied voor Britse en Amerikaanse eenheden.
Nederland heeft een aantal bilaterale overeenkomsten gesloten met
betrekking tot het in stand houden en beveiligen van de aan- en afvoerlijnen
(de zogeheten lines of Communication) en de ondersteuning van de
geallieerde eenheden in Nederland (Host Nation Support) die, zo nodig op
of vanaf Nederlands grondgebied naar het operatiegebied worden verplaatst.
Omdat bij het geheel van te nemen maatregelen voorrang wordt gegeven
aan die ten behoeve van het legerkorps moet de verbetering van de situatie
bij de territoriale eenheden worden verwezenlijkt met een aantal betrekkelijk
bescheiden maatregelen. Deze zijn vooral gericht op opleidingen en
organisatie. De te nemen maatregelen zijn er met name op gericht vroegtijdig
'en beter te kunnen beschikken over eenheden belast met de beveiliging
van de mobilisatie van de Koninklijke landmacht en met de bewaking van
de aan- en afvoerlijnen. Nu staan alleen de pelotons en compagnieën van
de Nationale reserve vroegtijdig ter beschikking. Deze eenheden zijn zeer
gemotiveerd en goed voor hun taak berekend. Bovendien is het een extra
voordeel dat ze op de hoogte zijn van de plaatselijke situatie. Het Korps
nationale reserve zal met ongeveer 50% worden uitgebreid ter vervanging
van een aantal mobilisabele infanterie beveiligingseenheden. Verder zullen
in tijden van oplopende spanning tijdelijk eenheden worden geformeerd uit
personeel in opleiding aan de Koninklijke militaire academie, het Opleidingscentrum officieren van speciale diensten en de Koninklijke militaire school.
Ook deze eenheden zijn zonodig vroegtijdig beschikbaar.
,
Met het oog op hoge revisiekosten en de beperkte mogelijkheden voor
logistieke ondersteuning moet worden afgezien van het aanvankelijke
voornemen het pantserinfanterie gevechtvoertuig YP-408, dat bij het
legerkorps verdwijnt te bestemmen voor de Nationale sector.
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In vredestijd moet worden volstaan met een beperkte territoriale organisatie die de oorlogstaken voorbereidt en zulke vredestaken verricht als
bewaking van het personeel en de huishoudelijke verzorging. Aan de
bewaking zal extra aandacht worden geschonken.
Overige nationale commando's
Gezien het systeem van legervorming van het kader-militie-leger staat de
Koninklijke landmacht voor de opgave voortdurend een omvangrijk
opleidingsprogramma uit te voeren. Zowel het opleidingspeil van de
militair als de geoefendheid van de eenheden vormen belangrijke bestanddelen voor de gevechtskracht. De opleiding in teamverband gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de Commandant van het Eerste legerkorps. De
individuele opleiding wordt verzorgd door het Commando opleidingen van
de Koninklijke landmacht. Jaarlijks worden 40000 militairen voor 1400
verschillende soorten functies opgeleid.
Het beleid bij het commando richt zich op het verhogen van de kwaliteit
en doelmatigheid van de opleidingen door voortdurende aanpassing aan
moderne onderwijsinzichten en methoden, zoals de toepassing van
simulatoren. Zo kunnen ook de investerings- en de exploitatiekosten
verminderen, omdat daarmee wapensystemen minder slijten en minder
munitie behoeft te worden gebruikt.
Het Nationaal Logistiek Commando, het Geneeskundige Commando en
het Commando Verbindingen vervullen een belangrijke rol ter ondersteuning
bij het optreden van de Koninklijke landmacht in vredes- en oorlogstijd. De
daartoe benodigde middelen zijn in het plan opgenomen.
Financiering
Raming uitgaven Koninklijke landmacht in de planperiode (in miljoenen guldens)
1984

1985

1986

1987

1988

Exploita tiek osten
a. Bezoldiging militair personeel 1 916
b. Bezoldiging burgerpersoneel
680
c. Overige personele kosten
506

1910
683
508

1915
683
510

1913
685
509

1911
687
508

Personele exploitatie
Materiële exploitatie

3 102
652

3 101
641

3 108
641

3 107
644

3 106
662

15 524 1 5 8 1 4
3 240 3 588

Totale exploitatiekosten

3 754

3 742

3 749

3 751

3 768

18 764 19 402

Investeringskosten
a. Infrastructuur
b. Groot materieel

227
1 562

240
1 573

213
1 849

242
1 490

277
1 758

1 199 1 503
8 232 11 491

Totale investeringskosten

1789

1813

2 062

1732

2 035

9431

12 994

-361

-347

Aansluiting op de Miljoenennota-1984'
Budget

-70

-73

-73

-73

-72

5 473

5 482

5 738

5 410

5 731

Overeenkomstig Miljoenennota 1984
Hiervan:
— homogene uitgavengroep
Defensie
— homogene uitgavengroep
Wetenschapsbeleid

1989
t/m
1993

9 565
3 418
2 541

9 627
3 462
2 725

27 834 32 049

Op basis van 3% reële groei
na 1986

5 473

5 482

5 738

5 410

5 731

0

0

0

0

0

1
In dit overzicht is uitgegaan van het loonen prijsniveau 1982. De ontwikkeling van
lonen en prijzen sedertdien is in een gesal-

1984
t/m
1988

27 834 32 049
0

0

deerde regel opgenomen, waardoor de aansluiting op het loon- en prijsniveau van de
Miljoenennota 1984 is hersteld.
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Afbeelding 16 Opbouw oorlogsfunctiebestand van de Koninklijke landmacht,
(het Korps mobiele colonnes is buiten beschouwing gelaten)

MOB
55,3%

KV 4,1%

PARAAT
29,4%

RIM
11,2%
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Afbeelding 17 Vredeslokaties van het Eerste legerkorps.

5 Parate Brigades
4 Mobilisabele
Brigades

VREDESLOKATIES
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Afbeelding 18 Overzicht eenheden van de Koninklijke landmacht.

1984
1988
1993

Pantserinfanteriebataljons

7
17
17
YPR-765
Infanterievoertuigen met 25 mm
kanon/.50 inch mitrailleur

YP-408
Licht infanterievoertuig met .50
inch mitrailleur
Infant eriebataljons
__3
2_
2

Een extra mobilisabel infanteriebataljon wordt in de organisatie
opgenomen, twee infanteriebataljons worden gemechaniseerd.

Niet voorzien van pantservoertuigen; uitgerust met lichte bewapening
Anti-tank compagnieën

worden heringedeeld bij de pantserinfanteriebataljons.
YPR-PRAT
Infanterievoertuig met lanceertoren voor TOW anti-tankraketten
Tankbataljons

5'/3

0
0
CENTURION
Gevechtstank, 105 mm kanon
7
6^
" 6

Alle LEOPARD-l worden van 1983 - 1986 onderworpen aan een verbeteringsprogramma.

LEOPARD-l
Gevechtstank, 105 mm kanon

0
6
6
LEOPARD-2
Gevechtstank, 120 mm kanon
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KONINKLIJKE LANDMACHT

1984
1988
1993

Verkenningseenheden

2

~]~4
" 4

2 bataljons tanktype LEOPARD-1, 2 bataljons LEOPARD-2.
Vergroting van aantal bataljons wordt mogelijk gemaakt door
opheffen van zelfstandige verkenningseskadrons.

Verkenningsbataljon
Uitgerust met tanks en verkenningsvoertuigen
In plaats van het zelfstandig verkenningseskadron wordt per brigade een
verkenningspeloton opgericht.
Zelfstandig verkenningseskadron
Uitgerust met tanks en verkenningsvoertuigen

ih
0
0
Licht verkenningsbataljon/eskadron
Artillerie-afdelingen

10
10
10
M 109 A2/A3
Gemechaniseerde gepantserde
155 mm houwitser

2
0
0

Wordt omgewapend tot M 110 A2 i.v.m. standaardisatie kalibers op 155
mm en 203 mm.

M 107
Gemechaniseerd 175 mm kanon

1

—raÉkef

5
5

'^o'o'o'o'oj
M 110 A2
Gemechaniseerde 203 mm
houwitser

7
4
4

Bij de reorganisatie van 7 naar 4 afdelingen
worden de vuurmonden onderworpen aan
een verbeteringsprogramma.

M 114
Getrokken 155 mm houwitser

2

Wordt verv,ingc

0
0
M 115
Getrokken 203 mm houwitser
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KONINKLIJKE L A N D M A C H T

1984
1988
1993

1
1
1
LANCE
Geleide raket met grote dracht

0
0
1
MLRS
Raketsysteem, dat een aantal raketten
in een salvo kort achter elkaar afvuurt.

n

40L70
Getrokken 40 mm luchtdoelkanonsysteem

| |

J

[9

De thans aanwezige 9 batterijen worden gereorganiseerd tot 3 afdelingen.

3_
3
PRTL
Gemechaniseerd 35 mm luchtdoelkanonsysteem

Helicopters (zie KLu)
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D. KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Algemeen
Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet beschikt het Warschaupact over meer
vliegtuigen dan de Navo. Voor inzet in de centrale sector heeft het Warschaupact de beschikking over ongeveer 4000 luchtverdedigings- en
aanvalsvliegtuigen, 300 verkenningsvliegtuigen, 2000 helicopters en een
aanzienlijk aantal bommenwerpers.
Kenmerkend is het toenemende aanvallende karakter van de vliegtuigen
van het Warschaupact. Dit komt onder andere tot uiting in een grotere
actieradius en wapendragend vermogen. Het blijkt ook uit de mogelijkheid
om met grotere nauwkeurigheid, op geringe hoogte en onder slechte
weersomstandigheden operaties te kunnen uitvoeren. Bovendien moet
worden gerekend op de inzet van grote aantallen vliegtuigen. De steeds
meer in de standaarduitrusting opgenomen EOV-apparatuur is bij een
eventuele aanval door het Warschaupact ook van groot belang. De flexibiliteit
is toegenomen door een grote mate van standaardisatie en onderlinge
uitwisselbaarheid tussen de luchtstrijdkrachten van de verschillende
landen van het Warschaupact. Alle bases en overige onderdelen van de
Koninklijke luchtmacht liggen binnen het bereik van de zware- en middelzware bommenwerpers en moderne jagerbommenwerpers van het
Warschaupact die met name de startbanen en vliegtuigonderkomens
alsook andere installaties zouden kunnen uitschakelen. De elektronische
installaties van de geleide wapen-eenheden vormen mogelijke doelen voor
de moderne aanvalshelicopters.
De Koninklijke luchtmacht opereert in vredes- en oorlogstijd in internationaal en nationaal verband. De gevechtseenheden treden in hoofdzaak op in
het verband van de Navo. De geïntegreerde samenwerking van de bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten is nodig om een goede verdediging te
kunnen voeren.
Luchtstrijdkrachten kunnen zich in korte tijd over grote afstanden
verplaatsen en concentreren. Zij kunnen worden ingezet voordat de
landstrijdkrachten volledig zijn ontplooid. Ook kunnen luchtstrijdkrachten
dreigende en werkelijke schendingen van grondgebied en luchtruim snel
onderkennen, de omvang ervan vaststellen en, zo nodig, vrijwel zonder
tijdverlies in actie komen. Onmiddellijk inzetbare luchtstrijdkrachten
vormen in vredestijd dan ook een belangrijk element van afschrikking. In
geval van een gewapend conflict zullen de Navo-luchtstrijdkrachten eerst
het luchtoverwicht moeten bevechten opdat de eigen zee-, land- en
luchtstrijdkrachten niet door vijandelijke acties worden verlamd.
De Navo-luchtstrijdkrachten kunnen alleen snel worden ingezet als in
vredestijd wordt beschikt over parate, geïntegreerde luchtstrijdkrachten
met hoge reactiesnelheid onder gecentraliseerd internationaal bevel. Het
merendeel van de eenheden van de Koninklijke luchtmacht is in vredestijd
al onder internationaal operationeel bevel gesteld.
Alle Navo-luchtstrijdkrachten in de centrale sector staan onder operationeel bevel van de Commander Allied Air Forces Central Europe (Aafce). Het
hoofdkwartier van Aafce maakt deel uit van Allied Forces Central Europe
(Afcent). De luchtstrijdkrachten in de centrale sector staan onder operationele
leiding van de commandanten van de Tweede geallieerde tactische luchtmacht (Twoataf) dan wel de Vierde geallieerde tactische luchtmacht
(Fourataf). De Nederlandse luchtmachteenheden ressorteren onder Twoataf.
Een van de belangrijkste taken is het leveren van luchtsteun aan de
landstrijdkrachten van de Navo en de zeestrijdkrachten van de Navo boven
de Noordzee en het Kanaal. De luchtsteun aan de zeestrijdkrachten heeft in
de eerste plaats tot doel vlootverbanden van de Navo te beschermen. De
Koninklijke luchtmacht draagt in bondgenootschappelijk verband bij aan de
verdediging van het luchtruim boven het grondgebied van de centrale
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sector en aan het verkrijgen en behouden van luchtoverwicht. Onder deze
taak vallen ook acties tegen de vijandelijke luchtmacht op de grond. De
Koninklijke luchtmacht opereert zo nodig ook op de noordflank van de
Navo door deelneming aan de Ace Mobile Force.
De overige taken behelzen onder meer opsporings- en reddingsactiviteiten,
maritieme en ondersteuningsoperaties op de Nederlandse Antillen,
luchttransport, eventuele deelneming in vredesoperaties in VN-verband en
het begeleiden en beveiligen van het luchtverkeer.
Voor het uitvoeren van de taken beschikt de Koninklijke luchtmacht nu
over:
Vliegtuigen:
- acht squadrons jagerbommenwerpers met elk achttien vliegtuigen.
Van deze squadrons zijn er drie uitgerust met F-16-vliegtuigen, één met
F-104G vliegtuigen en vier met NF-5 vliegtuigen;
- een squadron voor het uitvoeren van tactische verkenningstaken dat
omschakelt op de F-16;
- een transportsquadron uitgerust met twaalf F-27 vliegtuigen;
- een opsporings- en reddingseenheid uitgerust met vier Alouette-lll
helicopters;
- een squadron met twee F-27 Maritieme vliegtuigen, gestationeerd in
de Nederlandse Antillen en geëxploiteerd in samenwerking met de Koninklijke marine;
- vier squadrons waarvan een mobilisabel, uitgerust met de Alouette-lll
en de BO-105 ten behoeve van de Koninklijke landmacht. Het gaat om
ongeveer 100 helicopters.
Geleide

wapensystemen

Geleide wapensquadrons zijn ingedeeld in twee gordels van de bondgenootschappelijke luchtverdediging in de Bondsrepubliek Duitsland.
De geleide wapens van het type Nike zijn ingedeeld in één groep waarvan
het hoofdkwartier zich te Hesepe bevindt. De squadrons bevinden zich te
Vörden, Schöppingen en Rheine. Elk squadron heeft negen lanceerinrichtingen. Volgens de plannen zal de Nike vanaf 1987 door de Patriot worden
vervangen.
De Hawk geleide wapeneenheden in de Bondsrepubliek zijn bestemd
voor de luchtverdediging op geringe of middelbare hoogte. Zij zijn ingedeeld
in twee groepen van vier squadrons. De groepshoofdkwartieren bevinden
zich in Blomberg en Stolzenau. Ze vormen onderdeel van een aaneengesloten Navo-luchtverdedigingsketen en zijn gelegen ten oosten van de
Nike-gordel. Elk squadron heeft zes afvuurinrichtingen. Beide Hawk
groepen zijn volledig mobiel. Zij kunnen geheel zelfstandig opereren.
De Koninklijke luchtmacht beschikt voor de luchtverdediging van de
militaire vliegvelden in Nederland over zeven parate luchtverdedigingseenheden. Deze zijn uitgerust met het Hawk-geleide wapensysteem voor
luchtverdediging op geringe of middelbare hoogte en luchtdoelkanonnen
met Flycatcher vuurleiding voor de luchtverdediging op korte afstand. Elke
eenheid beschikt over drie Hawk afvuurinrichtingen en twee Flycatcher
vuurleidingssystemen met daaraan gekoppeld ieder drie 40L70 luchtdoelkanonnen. Voor de nabijbeveiliging van de Nike-squadrons zijn per
squadron twee Flycatcher-systemen met luchtdoelkanonnen aanwezig. Ten
slotte hebben de beide radarstations en de opleidingsschool op de vliegbasis
Twenthe elk een Flycatcher-kanoneenheid ter beschikking.
Meldings- en

gevechtsleiding/luchtverkeersbeveiliging

Het meldings- en gevechtsleidingsstelsel bestaat uit een radarstation te
Nieuw Milligen en een ondersteunende radarpost te Wier in Friesland. Op
dezelfde lokatie te Nieuw Milligen bevindt zich het militaire luchtverkeers-
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beveiligingscentrum (Milatcc). Dit centrum regelt en leidt het militaire
luchtverkeer in ons luchtgebied. Het was in de jaren zeventig een van de
modernste luchtverkeersbeveiligingscentra in Europa door de invoering
van het Plan Handling and Radar Operating System (Pharos), een automatisch informatieverwerkend systeem. Het Milatcc is medegebruiker van de
radar van de Rijksluchtvaartdienst te Herwijnen.
Vliegbases
De tactische vliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht opereren vanaf de
vliegbases Leeuwarden, Twenthe, Volkel, Gilze-Rijen en Eindhoven. Deze
worden «Main operating Bases» (Mob's) genoemd. Dit betekent dat er
steeds een of meer aan de Navo toegewezen squadrons zijn ondergebracht
en deze bases volledig operationeel zijn. De vliegbasis De Peel is een
zogenaamde «Dispersed Operating Base» (Dob). Op zo'n vliegveld worden
in bijzondere omstandigheden of tijdens oefeningen in vredestijd vliegtuigen
gestationeerd. De vliegbases Woensdrecht, Deelen en Ypenburg zijn
reservebases. Vanaf de vliegbasis Deelen opereert in vredestijd een
gedeelte van de Groep Lichte Vliegtuigen. Het andere gedeelte is in
vredestijd geplaatst op de vliegbasis Soesterberg. Deze vliegbasis is een
«Main Operating Base» omdat daar steeds een squadron van de Amerikaanse
luchtmacht is gevestigd.
In tijden van crisis en oorlog zullen op grond van overeenkomsten met
de regering van de Verenigde Staten enkele Amerikaanse squadrons vanaf
Nederlandse vliegbases worden ingezet. Bilaterale overeenkomsten zijn
gesloten voor squadrons die op de vliegbases Gilze-Rijen en Soesterberg
zullen worden gestationeerd. Over Woensdrecht en De Peel is nog overleg
gaande. Ook zijn bilaterale overeenkomsten gesloten voor de doorvoer van
bondgenootschappelijke versterkingen via de vliegbases Ypenburg,
Woensdrecht en Gilze-Rijen.
Personeel
In vredestijd beschikt de Koninklijke luchtmacht over ongeveer 19700
personeelsleden met inbegrip van burgerambtenaren. Dat zal in 1988
teruglopen tot 19400 en daarna oplopen tot 20 050 in 1993.
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ORGANISATIE KONINKLIJKE LUCHTMACHT
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De plannen 1984-1993
Voor de komende tien jaren zijn de volgende plannen ontwikkeld:
Tactische vliegtuigen. In 1991 zal het volledige bestand jagerbommenwerpers op de F-16 zijn gestandaardiseerd. De Koninklijke luchtmacht zal
daarmee in haar gevechts-squadrons over een modern en doeltreffend
wapensysteem beschikken. Door de standaardisatie op dit vliegtuig binnen
de Koninklijke luchtmacht zal de exploitatie doelmatiger worden. Omdat
andere Navo-bondgenoten ook over de F-16 beschikken wordt de onderlinge
uitwisselbaarheid verhoogd. Gezien de verwachte lange levensduur,
ontwikkelingen in de dreiging en in de technologie zullen aanpassingen
gedurende de gebruiks- periode nodig blijken. Het gaat daarbij om een min
of meer voortdurend proces. De aanpassingen moeten zoveel mogelijlTin
de pas lopen metdieaandeF-16-vliegtuigen van andere Navo-luchtmachten.
Aanvullende systemen voor tactische vliegtuigen. Vliegtuigen worden in
het algemeen niet als volledig inzetbare wapensystemen ontwikkeld en
geproduceerd. Zij kunnen een grote verscheidenheid aan wapens en
andere uitrusting meevoeren. Regelmatige uitwisseling of aanpassing van
volledig uitgeruste systemen is gezien de daaraan verbonden financiële
consequenties niet mogelijk. Het pakket aanvullende middelen zal daarom
zo moeten worden opgebouwd dat een voldoende inzetbaarheid van het
vliegtuig is gegarandeerd maar ook met het oog op de toekomst voldoende
ruimte laat voor aanpassingen. Dit noopt tot een voorzichtig aanschaffingsbeleid. De aanschaf van aanvullende systemen voor de F-16-vliegtuigen zal
in de komende jaren voorrang krijgen. Het gaat om vliegtuigbewapening,
brandstofhulptanks, elektronische storings- en misleidingsapparatuur en
verkenningsapparatuur. De aanschaf van dit materieel zal steeds in nauwe
samenhang met de ontwikkeling van de dreiging en de technologie worden
bezien.
Transportvliegtuigen. De transportvliegtuigen van het type F-27 zijn aan
het verouderen. Zij zullen aan het eind van de jaren tachtig, na dertig jaar
vliegen, worden vervangen. Om over zo geschakeerd mogelijke luchttransportmiddelen te kunnen beschikken wordt uitgegaan van vervanging door
zowel vliegtuigen als helicopters. Wat de vliegtuigen betreft moet rekening
worden gehouden met de transportbehoefte voor het op de Noordflank
van het Navo-gebied in te zetten squadron jagerbommenwerpers. Met
inbegrip van de toekomstige vervanging van de tot de opsporings- en
reddingseenheid behorende helicopters gaan de gedachten uit naar een
transportvloot bestaande uit acht vliegtuigen, vijf middelzware- en zes
lichte transporthelicopters.
Vliegerbezetting. Het vliegerbestand zal gedurende de eerste jaren nog
berusten op de op het ogenblik gehanteerde tussentijdse norm voor de
verhouding vliegers/vliegtuigen. De hieruit volgende belasting voor
vliegers in oorlogstijd kan ten dele worden opgevangen door vliegers die
geplaatst zijn op staven en bij opleidingseenheden. In de plannen is een
verbetering van deze verhouding voorzien.
Grotere squadrons en gewijzigde vliegbasisbelegging. In 1989 zal het
laatste NF-5-squadron van de Koninklijke luchtmacht gestationeerd op de
vliegbasis Eindhoven, worden opgeheven. De oorspronkelijk voor dit
squadron bestemde F-16-vliegtuigen worden overde overige acht squadrons
verdeeld. De totale slagkracht blijft dan in stand. Op de vliegbasis Eindhoven,
waarvan de commandostructuur in 1983 is samengevoegd met die van
Gilze-Rijen, wordt een afzonderlijke F-16-oefeneenheid van veertien
vliegtuigen ondergebracht. Het ligt in de bedoeling de training van vliegers
zoals die nu vanaf de vliegbases Leeuwarden en Twenthe plaatsvindt te
bundelen en uit te gaan voeren vanaf de vliegbasis Eindhoven. De gewijzigde
belegging van die vliegbasis zal leiden tot een besparing in de exploitatiekosten. De rol die de vliegbasis in oorlogstijd nog kan vervullen zal nader
worden bestudeerd.
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Geleide luchtverdedigingswapens.
Geleide luchtverdedigingswapens
worden aangekocht als systemen die gevechtsgereed zijn; het completeren
ervan beperkt zich tot voertuigen, verbindingsmiddelen en andere randapparatuur. De lange termijnplannen voor deze wapens berusten op verwezenlijking van de in 1979 door de ministers van Defensie goedgekeurde
aanbevelingen van de zogenaamde Air Defence Planning Group (ADPG)
om de geïntegreerde luchtverdediging in de centrale sector aan te passen.
Die aanpassing beoogt een antwoord te geven op de toegenomen aanvalskracht van de luchtstrijdkrachten van het Warschaupact. Behalve in de
commandovoering komt in de voorwaartse verdediging de integratie
vooral tot uiting door de aanwezigheid in de Bondsrepubliek Duitsland van
grond-lucht-geleide wapeneenheden van de Verenigde Staten, België,
Nederland en de Bondsrepubliek. De geïntegreerde luchtverdediging is niet
alleen een militair antwoord op de dreiging vanuit de lucht die is gericht op
het achterland en op het voorwaartse gebied waar de landstrijdkrachten
zich moeten ontplooien. Zij is tevens een demonstratie van politieke wil tot
verbondenheid. Aan de instandhouding daarvan wordt door de bondgenoten
dan ook grote waarde gehecht. In overeenstemming met de ADPG-aanbevelingen is in de Navo overeengekomen de verouderde Nike te vervangen
door een modern conventioneel systeem en de voorwaartse luchtverdediging te herstructureren. Ook wordt een objectverdediging met grond-luchtgeleide wapens in de diepte noodzakelijk geacht.
De operationeel en technisch verouderde Nike zal worden vervangen
door de conventionele Patriot. Die vervanging past in de Navo-plannen tot
aanpassing van de luchtverdediging. In de plannen is rekening gehouden
met invoering van de Patriot in de voorwaartse luchtverdediging met één
squadron per jaar vanaf 1987. Om daarvoor voldoende geld te kunnen
vrijmaken is, vooruitlopend op die vervanging, in 1983 al een Nike-squadron
opgeheven en zal in 1984 een tweede squadron worden opgeheven. Het
resterende gedeelte van de Nike-groep zal dan wat het personeel betreft
een omvang hebben vergelijkbaar met de behoefte voor vier Patriot-squadrons. Het voortijdig afstoten van de Nike-squadrons en de geleidelijke
infasering van de Patriot verzwakt de voorwaartse luchtverdediging een
aantal jaren.
De aanwezigheid in gemengde opstelling in de Bondsrepubliek Duitsland
van Patriot-en Hawk-eenheden, die elkaar aanvullen, zal de luchtverdediging
verbeteren. Het Nederlandse aandeel zal daar uiteindelijk bestaan uit vier
Patriot- en vier Hawk-squadrons.
De vier vrijkomende Hawk-squadrons zullen vanaf 1988 naar Nederland
worden overgebracht. Daarenboven komen vanaf het midden van de jaren
tachtig ook Hawks van de vliegbases beschikbaar. De luchtverdediging van
deze vitale objecten zal dan verbeteren door een geleide wapencomponent
toe te voegen aan de al aanwezige Flycatcherradars. Op het ogenblik zijn
aan deze radars alleen 40L70-luchtdoelkannonen gekoppeld.
Vanaf 1988 komen dus acht Hawk-squadrons beschikbaar voor hergroepering in Nederland. Deze Hawk-squadrons zullen gedeeltelijk worden
benut voor het doortrekken van de luchtverdedigingsgordel in de Bondsrepubliek Duitsland naar Nederland, zoals in de Navo is overeengekomen.
Voor een ander deel worden zij ingezet voor de bescherming van zee- en
luchthavens waarlangs in crisis- en oorlogstijd versterkingen worden
aangevoerd. Voor dit doel zullen aan het eind van de planperiode eveneens
de Patriots voor twee squadrons voor het grootste deel beschikbaar
komen. Met de voorgestelde maatregelen zal aan het einde van de planperiode toch een belangrijk deel van Nederland zijn verzekerd van een
verdediging tegen luchtaanvallen.
Voor de luchtverdediging op korte afstand ten behoeve van de geleide
wapeneenheden in de Bondsrepubliek Duitsland worden draagbare
luchtverdedigingswapens van het type Stinger gekocht. De eerste zullen in
1984 worden afgeleverd. In het verband van de herstructurering van de
luchtverdediging in Nederland zal ook een verbeterde versie van de Stinger
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worden aangeschaft voor de bescherming van in Nederland geplaatste
geleide-wapeneenheden en vliegbases, waarlangs zo nodig bondgenootschappelijke versterkingen moeten worden aangevoerd. Een vereenvoudigd
overzicht van de toekomstige Nederlandse bijdrage aan de geallieerde
luchtverdediging is opgenomen op bladzijde 122.
Commandovoering. Op basis van internationaal overeengekomen
plannen bestaat het voornemen door aanpassing van de commandovoering
de tactische luchtstrijdkrachten nog flexibeler te kunnen laten optreden.
Hiertoe zal de commandovoering van offensieve en defensieve operaties in
Centraal Europa tot één geheel worden samengevoegd. Dit Navo-project
draagt de naam «Air Command and Control System» (ACCS). Het voorziet
in verbetering van de luchtverdedigingssystemen, onderlinge koppeling
van radarsystemen en nieuwe gegevensverwerkende" en communicatie-apparatuur. Gezien de omvang van dit project en de met verwezenlijking
verbonden kosten zal de uitvoering naar verwachting pas aan het eind van
de jaren tachtig kunnen beginnen. Voor de Koninklijke luchtmacht gaat het
hierbij vooral om vervanging van de apparatuur van het gevechtsleidingsen luchtverkeersbeveiligingssysteem te Nieuw Milligen door een nieuw
geïntegreerd systeem. Ook zal een geautomatiseerd bevelvoerings- en
vluchtvoorbereidingssysteem voor de vliegbases worden ingevoerd.
Eerder zal het station Nieuw Milligen ook zijn betrokken bij een integratie
met onder andere de vliegende radarstations (Awacs) van de Navo. Aan
Awacs neemt ook de Koninklijke luchtmacht met een aantal personeelsleden
deel.
Oefenen. Grote aandacht wordt besteed aan de oefenmogelijkheden van
al het personeel. Het optreden van de onderdelen onder oorlogsomstandigheden staat daarbij centraal. Tijdens Navo- en nationale oefeningen
wordt speciaal aandacht besteed aan de eisen die betrekking hebben op de
paraatheid en reactietijd evenals aan het gedurende langere tijd kunnen
leveren van een oorlogsinspanning. Voor de geoefendheid van het bij
geleide wapeneenheden ingedeeld personeel is deelneming aan de
jaarlijkse lanceeroefeningen op het Navo-schietterrein op Kreta van
wezenlijk belang.
Om alle operationele mogelijkheden van de gevechtsvliegtuigen te
benutten, moet de Koninklijke luchtmacht kunnen beschikken over voldoende trainingsfaciliteiten. Voor de training van F-16-vliegers zijn en worden
vluchtnabootsers geïnstalleerd. In de planperiode zullen de mogelijkheden
tot gebruik van deze trainers verder worden uitgebreid. De inrichting van
een oefengebied boven zee voor training van vliegers in het voeren van
luchtgevechten (AirCombat Manoeuvring Range Instrumentation (ACMR/I),
zal naar verwachting vanaf 1988 ter hand worden genomen.
De aard en omvang van de luchtverdedigingsmiddelen van het Warschaupact maken het noodzakelijk onze vliegers in staat te stellen realistisch te
kunnen oefenen in de technieken van elektronische oorlogvoering. In
internationaal verband wordt bezien hoe gezamenlijk met andere landen
een goede oefenrange voor elektronische oorlogvoering kan worden
opgezet. Voorshands wordt nog getraind op een range met beperkte
mogelijkheden in Groot-Brittannië.
In de jaren 1981 tot en met 1983 moest om financiële redenen het aantal
vlieguren in verhouding tot de geldende minumum Navo-norm worden
verminderd. Een verdere korting is uit een oogpunt van operationele
inzetbaarheid niet toelaatbaar. De planning is er op gericht, na een geringe
onderschrijding van de Navo-norm in 1984, het vliegprogramma met
ingang van 1985 weer te doen berusten om de minumum Navo-norm.
NBC-bescherming. Het beschikbare bestand aan individuele en collectieve
NBC-beschermingsmiddelen voldoet aan de Navo-normen. In de planperiode
zal worden gestreefd naar modernisering en uitbreiding. Het NBC-meidingsen waarschuwingsstelsel functioneert goed.
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Financiering
Raming Uitgaven Koninklijke luchtmacht in de planperiode (in miljoenen guldens)
1984

Explo ita f/'e/c os ten
a. Bezoldiging militair personeel
b. Bezoldiging burgerpersoneel
c. Overige personele kosten

1985

1986

1987

1988

1984
t/m
1988

1989
t/m
1993

754
153
146

749
152
174

746
152
172

743
152
190

743
153
196

3 735
762
878

3 771
781
1091

Personele exploitatie
Materiële exploitatie

1 053
465

1 075
463

1 070
449

1 085
435

1 092
449

5 375
2 261

5 643
2 360

Totale exploitatiekosten

1518

1538

1519

1520

1541

7 636

8 003

Investeringskosten
a. Infrastructuur
b. Groot materieel

54
818

52
929

58
1027

75
1122

83
1295

322
5 191

467
7 099

Totale investeringskosten

872

981

1085

1197

1378

5 513

7 566

Aansluiting op de Miljoenennota-1984'
Budget

0

1

2 390

2 520

2
2 606

2

3

8

19

2 719

2 922

13 157

15 588

Overeenkomstig Miljoenennota 1984
Hiervan:
— homogene uitgavengroep
Defensie
— homogene uitgavengroep
Wetenschapsbeleid

Op basis van 3% reële groei
na 1986

2 387

2 517

2 602

2 715

2 918

3

3

4

4

4

13 139 15 568
18

20

1

In d i t overzicht is uitgegaan van het loonen prijsniveau 1982. De ontwikkeling van
lonen en prijzen sedertdien is in een gesaldeerde regel opgenomen waardoor de aansluiting op het loon- en prijsniveau van de
Miljoenennota 1984 is hersteld.
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Afbeelding 20 Overzicht eenheden van de Koninklijke luchtmacht.
Vliegtuigen

Genoemde getallen zijn squadrons.

4 i

r

111

7

i
i

afbeelding 20

i
P

1984
1988
1993

8

F-16 Jagerbommenwerper
conventionele offensieve operaties
strike operaties
fotoverkenning

1
0
0

Wordt vervangen door F-16

F-104G Jagerbommenwerper
conventionele offensieve operaties
strike operaties

1m
!

4
Wordt vervangen door F-16

0
NF-5 Jagerbommenwerper
conventionele offensieve operaties

Vervanging gepland vanaf 1988 door o.a. een aantal transporthelicopters

1
F-27 Transport

F-27 Maritiem

1 Opsporings- en reddingsvlucht SAR voor 4 KLu Alouette's

IJ

Vervanging van de Alouette III helicopters is gepland vanaf
1989

Alouette III
Observatiehelicopter
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Geleide wapens/Actieve luchtverdediging

Opgesteld in de BRD.
Worden vervangen door PATRIOT. Voorafgaande aan deze vervanging is
zowel in 1983 als in 1984 een squadron opgeheven

NIKE
Grond-lucht geleide wapens tegen
hoogvliegende vliegtuigen

Opgesteld in de BRD'
PATRIOT
Grond-lucht geleide wapens tegen
doelen op verschillende hoogten

:;:;x 8
|ó
- 4|

Opgesteld in de BRD.
Na invoering van PATRIOT komen 4 sqs beschikbaar voor luchtverdediging in Nederland

HAWK
Grond-lucht geleide wapens tegen
laagvliegende vliegtuigen

iiJ_ l ó
=

8

Opgesteld in Nederland, op het ogenblik als 'Assault
Firing Units' (AFU. overeenkomend met een half
squadron) op Vliegbases.
Uil BRD afkomstige sqs en AFU'svande Vliegbases
komen in de periode 1988 - 1991 beschikbaar voor
bescherming van zee- en luchthavens en doortrekking van de gordelverdediging in Noord-Nederland.

* Aan het eind van de planperiode zullen
ook 2 squadrons PATRIOT grotendeels in
Nederland zijn opgesteld
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II [ 1984

KONINKLIJKE LUCHTMACHT

11988
rt _ _
1993

Geplaatst in Nederland in Actieve Luchtverdedigingssquadrons op Vliegbases en CRC. Zolang de
missile component nog niet beschikbaar is (gepland
vanaf 1988) behoren de HA WK AFU's ook tot deze
squadrons.
Flycatcher/40L70/AFU/missile
component
korte afstand luchtverdedigingssystemen
Ter vervanging van de huidige mitrailleursystemen in gebruik bij de HAWK sqs in de
BRD. Komen vanaf 1984 beschikbaar, in eerste instantie voor de Geleide Wapengroepen in de BRD en vanaf 1990 ook voor de Geleide Wapen-eenheden in Nederland.
PATRIOT en de LOC en reserve vliegbases. In totaal is de aanschaf van ca 750 missiles
gepland.
Stinger
Draagbare luchtverdedigingswapens

Groep lichte vliegtuigen

Alouette III
Observatiehelicopter

lip

Groep Lichte Vliegtuigen t.b.v. Koninklijke Landmacht
(3 operationele sqs en 1 mobilisabel sq)
Vervanging van de Alouette III helicopters is gepland vanaf
1989

BO-105C
Observatiehelicopter

Radar

I

1

Radarstation
Melding en gevechtsleiding

m
Radarpost
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VEREENVOUDIGD OVERZICHT VAN DE TOEKOMSTIGE NEDERLANDSE BUDRAGE
AAN DE GEALLIEERDE
LUCHTVERDEDIGING
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E. KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
Taken
De voornaamste taken van de Koninklijke marechaussee zijn:
- Het waken voor de veiligheid van de Koningin en leden van het
Koninklijk Huis.
- Het uitvoeren van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en
andere bondgenootschappelijke strijdkrachten alsmede internationale
militaire hoofdkwartieren.
- Het verrichten van de politietaak op plaatsen onder beheer van
Defensie.
- Het uitoefenen van de grensbewaking.
- Het op aanvraag verlenen van bijstand aan de politie bij handhaving
van de openbare orde.
- Het verrichten van beveiligingswerkzaamheden voor de Nederlandsche
Bank NV.
Sommige van deze taken worden onder verantwoordelijkheid van andere
ministers verricht. De grensbewaking wordt bijvoorbeeld uitgeoefend
onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Dat geldt ook voor
de tijdelijke uitoefening van het toezicht op vreemdelingen in de drie
zuidelijke provincies evenals voor de begeleiding van vreemdelingen naar
het land van herkomst, die Nederland worden uitgezet op grond van de
Vreemdelingenwet.
Middelen
Het werk van de Koninklijke marechaussee is in vergelijking tot dat bij de
krijgsmachtdelen uitermate personeelsintensief. Het personeel bestaat
overwegend uit vrijwillig dienende militairen. In vredestijd kent de Koninklijke marechaussee een structuur zoals afgebeeld in het schema op blz. 124:
- Er zijn drie divisies, die elk zijn onderverdeeld in drie districten. Elk
district bestrijkt een provincie, behalve het district Noord, dat de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe omvat. Binnen de districten opereren 73
brigades met in totaal ongeveer 2650 personen. Per brigade loopt de
personele sterkte uiteen van 12 tot ongeveer 150 personen. Van deze
brigades zijn er 30 uitsluitend met militaire politiedienst belast, 3 met
grensbewaking, 2 met beveiligingstaken, 2 met bijstand aan de politie. De
overige 36 brigades verrichten twee of meer taken.
- Een district met 4 brigades van elk 12 personen is in de Bondsrepubliek
Duitsland belast met politiediensten bij de groepen geleide wapens van de
Koninklijke luchtmacht.
- De brigade speciale beveiligingsopdrachten die voor alle taken kan
worden ingezet telt 36 man.
- Bij de centrale recherche van de Koninklijke marechaussee zijn 37
personen werkzaam.
- In de centrale verkeerspost van de Koninklijke marechaussee te
Driebergen werken 9 man.
- Op de Nederlandse Antillen is een detachement van 3 rechercheurs
aanwezig.
De volgende eenheden vallen niet onder operationeel bevel van de
commandant van de Koninklijke marechaussee doch onder het bevel van
de bevelhebber der landstrijdkrachten. De commandant van de Koninklijke
marechaussee blijft echter wel verantwoordelijk voor de wijze waarop deze
eenheden hun politietaak verrichten. Het gaat hier om bij voorbeeld:
- Het 101 Marechausseebataljon dat deel uitmaakt van het Eerste
Nederlandse Legerkorps.
- Twee brigades voor eenheden van het Eerste Legerkorps die in de
Bondsrepubliek Duitsland zijn gelegerd.
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ORGANISATIESTRUCTUUR KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
LEGENDA
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Overigens treedt de gehele Koninklijke marechaussee in oorlogstijd op
onder bevel van de bevelhebber der landstrijdkrachten. Al het militaire
personeel wordt aan het Opleidingscentrum van de Koninklijke marechaussee te Apeldoorn opgeleid en gevormd.
De commandant van de Koninklijke marechaussee draagt ook zorg voor
het formeren en in staat van paraatheid en geoefendheid houden van de
bijzondere bijstandeenheid van de krijgsmacht, die kan worden ingezet bij
het beëindigen van terreur. Hij is ook belast met het op afroep formeren
van een peloton van 30 personen bestemd voorde inzet bij vredesoperaties
van de Verenigde Naties dan wel hulpverlening bij calamiteiten. Bij de
multinationale vredesmacht in de Sinaïzijn 23 personeelsleden ingezet,
waaronder een hoofdofficier die als «provost marshal» fungeert.
Voor operationele doeleinden is in hoofdzaak het volgende materieel
beschikbaar:
- personele uitrusting en bewapening;
- motortransportmaterieel; het bestaat voornamelijk uit ongeveer 250
patrouillevoertuigen van het type VW-transporteren ongeveer 160 motoren;
- 10 patrouillevaartuigen voor grensbewaking;
- 16 pantservoertuigen van het type M113 en 8 van het type YP408;
- verbindingsmiddelen zoals een landelijk mobilifoonnet, portofoons,
marifoons en telexapparatuur alsmede - voor de verbindingen in oorlogstijd - radiosets;
- elektronische hulpmiddelen zoals:
• computerapparatuur voor een geautomatiseerd systeem van opsporingsberichtgeving;
• televisie-apparatuur voor beveiliging;
• miniradar voor snelheidsmetingen.
De plannen 1984-1993
In de plannen is uitgegaan van het bestaande takenpakket van de
Koninklijke marechaussee. De taken, die zijn vastgelegd in het zogenaamde
Takenbesluit van 1954 zullen een hechtere grondslag krijgen als de nieuwe
Politiewet, waarvan het ontwerp in 1981 bij de Tweede Kamer der StatenGeneraal is ingediend, van kracht zal zijn. Zij zijn daarin genoemd. Daarmee
wordt beoogd zowel de rechtszekerheid van de burgers als die van de
ambtenaren van de Koninklijke marechaussee te verbeteren. Bovendien
komt daarmee tot uitdrukking dat de Koninklijke marechaussee als organisatie politietaken verricht. Ook de organisatie van de Koninklijke marechaussee zal naar verwachting dezelfde blijven. Evenmin wordt overwogen de
opbouw van het personeelsbestand te wijzigen. Voor meer bijzonderheden
daarover wordt verwezen naar hoofdstuk IV.
De opleidingen blijven gericht op de inzetbaarheid van het personeel
voor alle taken. In de opleiding zal, gericht op de praktijk van het politieoptreden, bijzondere aandacht worden besteed aan verbetering van het
inzicht in de maatschappij en training in sociale vaardigheden.
Naar aanleiding van een onlangs afgerond onderzoek bij de brigades van
de Koninklijke marechaussee zal door een herschikking van het personeel
een betere afstemming op de werklast worden verkregen. Overigens is te
voorzien dat die werklast in enkele sectoren zal toenemen. Het betreft
onder meer de openstelling van enige nieuwe doorlaatposten aan de grens
waar de Koninklijke marechaussee de grensbewaking zal uitvoeren. Daar
staat tegenover dat de semi-permanente bijstand aan de gemeentepolitie
van Amsterdam, waarbij 158 man zijn betrokken, ingevolge besluit van de
minister van Binnenlandse Zaken op 1 januari 1986 wordt beëindigd. Die
bijstand zal met ingang van 1 januari 1984 geleidelijk worden verminderd.
In de plannen is met de te verwachten toenemende werklast rekening
gehouden.
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Financiering
Omdat niet minder dan 85% van het voor de Koninklijke marechaussee
beschikbare budget wordt besteed aan personeelsuitgaven ligt de besteding
van die gelden in hoge mate vast. Daarom zal ook in deze tijd van economische teruggang het budget van de Koninklijke marechaussee zo veel
mogelijk worden ontzien. De nu beschikbare financiële middelen stellen de
Koninklijke marechaussee in de gelegenheid op redelijke wijze haar taken
te vervullen.
Raming Uitgaven Koninklijke marechaussee in de planperiode (in miljoenen guldens)
1984

1985

1986

1987

1988

Exploitatie
Bezoldiging militair personeel
Bezoldiging burgerpersoneel
Overige personeelskosten

162
7
19

166
7
19

169
7
20

171
8
20

Personeelsexploitatie
Materiële exploitatie

188
19

192
19

196
19

Totaal exploitatie

207

211

14

14

Totaal investeringen
Aansluiting op Miljoenennota-1984 1
Budget

1984
t/m
1988

1989
t/m
1993

181
8
20

840
37
96

928
42
103

199
19

200
20

975
96

1073
103

215

218

220

1071

1176

18

18

20

84

125

0

0

-1

0

0

-1

0

221

225

232

236

240

1154

1301

Overeenkomsti g Miljoeilennota 1984
Hiervan:
— homogene uitgavengroep
Defensie
— homogene uitgavengroep
Wetenschapsbeleid

221

225

232

236

240

1154

1301

0

0

0

0

0

0

0

' In d i t overzicht is uitgegaan van het loonen prijsniveau 1982. De ontwikkelingvan
lonen en prijzen sedertdien is in een gesaldeerde regel opgenomen, waardoor de aansluiting op het loon- en prijsniveau van de
Miljoenennota 1984 is hersteld.
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F. NAVO-CONSULTATIE
Belangrijke veranderingen in de bijdragen van afzonderlijke lidstaten van
de Navo aan de bondgenootschappelijke verdediging hebben invloed op
het bondgenootschap als geheel. Voornemens daartoe worden dan ook
met de bondgenoten besproken volgens een vaste consultatieprocedure.
(Zie ook de memorie van toelichting bij de begroting 1984, hoofdstuk X,
stuk 18100, nr. 2). Nederland heeft op 28 juni 1983 de bondgenoten over
zijn voornemens geïnformeerd door aanbieding van een brief aan de
Secretaris-Generaal van de Navo. In de loop van het consultatieproces
bleek, dat de bondgenoten op een aantal punten bezwaren hadden tegen
de Nederlandse plannen.
In het verdere besluitvormingsproces zijn die bezwaren ernstig overwogen
en door bijstelling van de plannen voor een deel weggenomen. Zo is het
mobilisabel stellen van een pantserinfanteriebataljon in samenhang met
het paraat maken van een mobilisabel bataljon infanterie uit de plannen
geschrapt. Verder is de aanschaf van platte spoorwagons voor transport
van zware voertuigen naar het operatiegebied van 1985 naar 1984 vervroegd
en is de verwerving van twee squadrons Patriot luchtverdedigingsraketten
ten behoeve van de verdediging van de belangrijkste nationale zee- en
luchthavens weer binnen de planperiode gebracht. Voorts werd toegezegd
om naast het veranderen van de status van de vliegbasis Eindhoven alsnog
te bestuderen welke rol deze vliegbasis in oorlogstijd kan vervullen. Deze
gegevens zijn ter kennis gebracht van de Navo. Op 21 oktober werd het
antwoord van de Secretaris-Generaal van de Navo ontvangen.
Brief van de Nederlandse regering aan de Secretaris-Generaal van de Navo
van 28 juni 1983
As was announced last year, most recently during the ministerial DPC
meeting of December 1982, the Netherlands Government intends to
publish a new Defence White Paper, which will contain the defence plans
for the period of 1984 up to and including 1993. In drawing up the new
Defence White Paper, policy intentions have been formulated concerning
the Netherlands' conventional contribution to NATO.
The Netherlands Government attaches great importance to the submission
of the conventional policy intentions to its Allies in conformity with
Document C-M(55)82. Since the Government aims to present the White
Paper to Parliament in autumn, it would be greatly appreciated if NATO
could give its reactions to these policy intentions by mid September, thus
enabling Government to take proper note of them, examine alternatives
and, if feasible, incorporate these alternatives into the ten-year plan.
The previous White Paper, which dates back to 1974, laid the foundation
for the defence plans covering the period of 1974 up to and including 1983.
lts aim was to allow for increased investments in modern weapon systems
by reducing operating and maintenance costs. A deliberate choice was
made in favour of an ambitious replacement and innovation programme.
The consequent equipment replacements for the three armed services are
still in progress. They concern for instance the introduction of Leopard 2
tanks, YPR-765 armoured verhicles, F-16 aircraft, so-called Standard
frigates, tripartite minehunters and Orion long-range maritime patrol
aircraft.
As financial-economic circumstances caused resources to fall short of the
level anticipated in the 1974 Defence White Paper, these programmes
impose such a heavy burden on the available budgetary capabilities that
the remainder of the budget, including the operating and maintenance
costs, has come under heavy strain. Consequently, the balance between
investments and exploitation has been disturbed. The resulting situation
necessitates a reconsideration of defence plans.
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Moreover, the Netherlands being confronted with a serious economie
recession, the Government is compelled to take measures to curb overall
expenditure so as to reduce the huge budget deficit to an acceptable level
and to stimulate employment. Under these circumstances cuts in all areas
of public expenditure were and are being made. Nevertheless the Government thought it necessary to make a distinct exception for Defence and
decided to guarantee the realisation of an annual growth of the Defence
budget. Although the desirability of a Standard of annual growth in the
region of three per cent in real terms is still recognized, the Government
has been forced to decide on an annual real increase of two percent until
1987.
To guarantee, however, proper operation of the three services and their
present and future equipment, the Government intends to re-establish an
adequate balance between investments and operating and maintenance
costs. This intention does not mean that current replacement programmes
are jeopardized.
Another specific and acute problem has arisen from developments in the
shipbuilding industry in the Netherlands. Faced with this situation, the
Government decided to give priority to the preservation of naval shipbuilding, which is also in the interest of our defence. In this connection, orders
for the construction of naval ships will be brought forward by a few years.
This decision will have consequences for the plans of all three armed
services.
A general description of the measures intended for each armed service is
given below.
Royal Netherlands Navy
- The phasing out of the Wolf-class frigates will be brought forward to
1984. In principle the total number of frigates assigned to NATO will be 22.
Contrary to the original plans, the construction of new frigates will be
accelerated; the first two ships will be added to the fleet by 1989, the next
six frigates to be built will replace the Van Speijk-class frigates. The exact
composition of the frigate-force as well as in numbers as in type, will be
subject to future studies.
- The Breguet-Atlantique LRMP aircraft will be phased out in 1984 and
will not be replaced; however, a study will be carried o u t t o investigate the
feasibility of augmenting the planned 13 Orions by two additional LRMP's
bef o re 1994.
Royal Netherlands

Army

- The existing peace structure of the 1st (NL) Army Corps of 16 active
manoeuvre battalions will remain intact. However, the composition will
undergo some changes. A new infantry battalion will be formed and one of
the active armoured infantry battalions will be made mobilisable. In
consequence the war strength will be increased by one battalion.
- Furthermore, the field artillery will be reorganized; an active 155 mm
SP(M109) unit will become mobilisable, while three mobilisable 155 mm
SP(114) towed units will be disbanded. The guns of the remaining four
units will be modernized.
- The Netherlands attaches great value to the improvement of the
reaction time of 1 (NL) Army Corps. Therefore priority was given to
augment the strength of the brigade stationed in Germany and to the
realisation of the Forward Storage Sites. The procurement of flat cars,
however, will have to be delayed one year.
- Improvement of the anti-armour capability will be delayed; the
anti-tank helicopters will not be procured until after 1993.
- EW-elements will be incorporated into existing communication units
instead of the proposed establishment of an Electronic Warfare battalion
for the 1st (NL) Army Corps.
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Royal Netherlands Air Force
- The four Patriot squadrons for the integrated air defence belt are
planned to be introduced form 1987 onwards, i.e. one year later than
announced in 1982. Necessary funds are accordingly designated in the
plans. Procurement/acquisition is mainly dependent on present discussions
with the United States. Disbandment of the last two, currently dual capable,
NIKE-squadrons will be delayed accordingly. Procurement of Patriot for the
defence of Netherlands ports wil not take place in the planning period.
- The force structure of the tactical aircraft will be changed. The number
of aircraft committed to NATO - currently distributed over 9 squadrons and
operating from 5 air bases - will be concentrated into 8 squadrons and will
operate from 4 air bases. As a consequence, by 1989 airbase Eindhoven
will become a training airfield. The total number of aircraft to be procured
will not be affected.
The Netherlands Government wishes to stress that it fully and firmly
maintains its political commitment to NATO. Therefore the Netherlands will
continue to make an equitable and efficiënt contribution to the defence of
the Alliance. To this end, the preservation both of ongoing and new
investment programmes is required, while at the same time a high status
of readiness and availability should be maintained. Therefore, in considering
the various options, the guiding principle has been that NATO's defence
posture should be affected as little as possible by the measures to be
taken. Decisions on structural adjustments will of course only be taken
after consultations have taken place within NATO. It goes without saying
that, if necessary, clarification of intended measures as contained in this
document will be given in greater detail at staff level. Moreover, the Chief
of the Netherlands Defence Staff will brief both the Military Committee and
the Defence Planning Committee.
Brief van de Secretaris-Generaal van de Navo aan de Minister-President
d.d. 21 oktober 1983
The competent bodies of the Alliance have examined the plans of the
Netherlands which have been put forward for formal consultations, and
after discussions by the Military Committee on 8th July and 29th September
and by the Defence Planning Committee on 7th July, 11th October and 21st
October 1983, I have the honour of conveying to you, on behalf of the
Defence Planning Committee, thefollowing conclusions:
1. The Allies and the NATO Military Authorities view with concern the
plans contemplated by the Netherlands Government and the negative
effects their implementation would have on the collective security of all
members of the Alliance, and they therefore urge the Netherlands to
reconsider these plans.
2. The Alliance appreciates that the plans include or are accompanied by
positive measures which would limit the damaging impact of the reductions
in capabilities involved. The Alliance also notes with satisfaction that in the
course of the consultation process the original plans have already been
modified to some extent to meet concerns expressed. Nevertheless, the net
resultoftheremaining plans, if implemented, would be significant reductions
in the conventional capabilities of the Netherlands forces, with some
influence on nuclear capabilities as well.
3. These reductions in capabilities are bound to have a negative impact
on the ability of the Alliance to implement its strategy of forward defence
and flexible response and on the maritime capabilities needed to support
this strategy by maintaining control of critical sea lines of reinforcement
and resupply. This in turn would affect the contributions made by other
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Allies and weaken the credibility of the overall deterrence posture of the
Alliance. In the present difficult world situation and in the light of strained
and possibly further deteriorating East-West relations this would be most
undesirable. When compared to the steady increase of the military forces
of the Soviet Union the planned reductions of the Netherlands armed
forces cause even more concern.
4. Any significant reductions in conventional capabilities lead necessarily
to increased dependence on nuclear capabilities or, in other words, to a
lowering of the nuclear treshold. This would run counter to the generally
agreed policy of the Alliance, always strongly supported by the Netherlands,
to maintain the options for a truly flexible response and to avoid an
imbalanced dependence on nuclear weapons.
5. Reductions of manpower requirements as a result of modernization or
rationalization measures concerning particular units or equipment should,
wherever possible, be seen as an opportunity to strengthen other areas,
e.g. with regard to the standing strength of units, rather than as a reason
for the overall manpower strength.
6. Apart from the above considerations in the context of East-West
relations, NATO strategy and specific military functions, the Netherlands
plans are also causing concern because of their possible effect on interallied
relations and developments in other member countries of the Alliance.
Those nations who try, in spite of economie, financial and social difficulties
which are shared by practically all members of the Alliance, to maintain
their contribution to the common defence posture, and to achieve the
NATO agreed aim of real increases of defence expenditure in the region of
3% per annum find this task more and more difficult if other nations set a
negative example and reduce their effort in terms of force contributions of
defence expenditure or, worst of all, both. Admittedly the Netherlands
would not be the first and alone to set such an example, but that is no
consolation - on the contrary - , the more countries follow this road, the
more difficult it will become for the others to avoid it. One cannot expect
the populations and parliaments of some nations to carry, over a prolonged
period, a relatively greater share of the common defence burden than
others.
7. An analysis of the past and present defence effort by the Netherlands
in absolute terms, in relation to national wealth and as share of NATO
totals does not indicate that the country has carried or is carrying an
overproportionate burden when compared with other members of the
Alliance. If anything, the opposite could be said since according to the
most relevant indicators the country's defence effort is below the NATO
average, whereas national wealth remains above that average. Thus,
notwithstanding the serious economie, social and budgetary problems
confronting the Netherlands which are recognized by the Alliance, under
the aspect of fair burden-sharing a reduction of the Netherlands' defence
effort does not appear justified; on the contrary, it would seem that a
modest increase in order to achieve the agreed NATO aim and to avoid the
dangerous consequences outlined above can reasonably be demanded.
In the light of these conclusions I can only reiterate the request to
reconsider the plans which cause such concern to your Allies and the
NATO Military Authorities. The Alliance is looking forward to being
informed about your final decisions which, I trust, will give due weight to
the position and interests of NATO.
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Hoofdstuk III. Het ministerie

A. INLEIDING
Dit hoofdstuk handelt over het algemeen bestuur en beheer van de
defensie-organisatie. Het gaat dus in het bijzonder over de defensietopstructuur en het functioneren daarvan. Die zijn in vrijwel elk land steeds in
discussie. Ons land vormt daarop geen uitzondering. Binnen en buiten de
krijgsmacht wordt kritisch gekeken naar de topstructuur van de defensieorganisatie, met inbegrip van het Ministerie, de organisatie en het functioneren daarvan. Daarom ligt het in de rede in deze beschouwing over het
bestuurlijk handelen nog eens aandacht te besteden aan het wezen van de
organisatie en de bedrijfsvoering.
Voor een goed begrip is het nodig de ontwikkelingsgang naar de reorganisatie van 1976 kort weer te geven. In 1959 werden het ministerie van
Oorlog en het ministerie van Marine samengevoegd tot het ministerie van
Defensie. Aanvankelijk had dit geen gevolgen voor de organisatie. In 1963
werd die echter aangepast.
In de eerste plaats werden aangelegenheden die nauw betrekking
hadden op één krijgsmachtdeel ondergebracht in organisatie-eenheden
van het ministerie van Defensie gericht op dat krijgsmachtdeel. Zo werd bij
voorbeeld de Hoofddirectie Militair Personeel van de Koninklijke landmacht
en de Koninklijke luchtmacht gesplitst in een Directie Personeel voor de
Koninklijke landmacht en een Directie Personeel voor de Koninklijke
luchtmacht. In de tweede plaats werden allerlei afdelingen en diensten die
bij beide voormalige ministeries bestonden en waarvan het werk niet in het
bijzonder was gericht op één krijgsmachtdeel samengevoegd tot centrale
afdelingen of directies. Zo werden bij voorbeeld de juridische afdelingen,
de accountantsdiensten, de afdelingen burgerpersoneel, de afdelingen
dienstplichtzaken, de afdelingen pensioenen en de afdelingen comptabiliteit
van de beide vroegere ministeries samengevoegd. Deze centrale directies
en afdelingen vormden wat toen heette het ressort van de secretaris-generaal
(later na 1976 genoemd de centrale organisatie).
In de Defensienota 1974 werd aangegeven dat het defensiebeleid minder
partieel, meer integraal tot stand moest komen. De beleidsbenadering
moest zo zijn dat de minister en de staatssecretarissen van Defensie een
vaste greep zouden krijgen op het gehele beleidsproces en dat zij - na
vaststelling van het beleid - beter zicht zouden hebben op de algehele
beleidsuitvoering. Dit had organisatorisch ver strekkende gevolgen. Naast
de traditionele produktgerichte beleidsverantwoordelijkheid werd de
functionele beleidsverantwoordelijkheid ingevoerd. Zowel binnen de
centrale organisatie als binnen de toppen van de drie krijgsmachtdelen
werden de organisatie-eenheden in hoofdzaak gegroepeerd in vier functiegebieden: operatiën, personeel, materieel en economie/financiën. Tegelijkertijd werd bepaald dat deze functiegebieden wat betreft verantwoordelijkheid en bevoegdheid nevengeschikt zouden zijn. Bij de centrale organisatie leidde dit tot formatie van de Defensiestaf (operatiën) en tot instelling
van directoraten-generaal voor Personeel, voor Materieel en voor Economie
en Financiën. Allerlei bestaande directies en afdelingen werden hierin
samengebracht. In zes zogenaamde zelfstandige directies werden de
overige taken gegroepeerd.
Bij de toppen van de krijgsmachtdelen deed het «collegiaal bestuur» zijn
intrede: de krijgsmachtdelen werden geleid door een «raad» bestaande uit
de Chef Staf (operatiën) en Directeuren voor Personeel, Materieel en
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Economisch Beheer. Zo werden de Admiraliteitsraad, Legerraad en
Luchtmachtraad colleges van bestuur van de drie krijgsmachtdelen, onder
voorzitterschap van de chef van de staf die tevens de functie van bevelhebber
van het krijgsmachtdeel vervult.
Ten behoeve van zowel een optimale beleidsafstemming bij de beleidsvorming als de beleidsuitvoering werden naast de produktgerichte krijgsmachtdeelraden ook functioneel gerichte samenwerkingsverbanden
ingesteld. (Het Comité Chefs van Staven/Bevelhebbers, het Comité Personeel, het Comité Materieel en het Comité Economie en Financiën. Daarmee
ontstond een tweedimensionaal bestuur- en beheersysteem, waardoor de
topstructuur een matrixvorm kreeg. Deze organisatie, waardoor een aantal
functionarissen in de defensietop zitting hebben in twee verschillende
samenwerkingsverbanden (een operationeel verband en een functioneel
verband), biedt garanties voor een volledige en evenwichtige beleidsontwikkeling en komt in hoge mate tegemoet aan de behoefte aan overleg en
inspraak. Op 1 december 1976 werd na zorgvuldige voorbereiding de
bestaande topstructuur in hoofdlijnen ingevoerd.
Sedert 1976 is er in de organisatie niet veel veranderd maar wel in de
bedrijfsvoering. Het Nederlands defensie planningproces (NDPP) werd
ontworpen en geleidelijk ingevoerd. Dit «instrument» is in het leven
geroepen met het oogmerk de beleidsvoorbereiding, de "bepaling, de
•uitvoering en de evaluatie procesmatig en afgewogen te laten verlopen
(te beheersen). Het proces vormt de ruggegraat van het funtioneren van de
topstructuur.
De reorganisatie van 1976 en de invoering van het NDPP is met allerlei
problemen gepaard gegaan. Veel individuele functionarissen alsook
personeelsgroeperingen hebben moeite gehad met het aanvaarden van
en/of zich aanpassen aan de nieuwe organisatie en de wijze van functioneren.
In feite is het veranderingsproces nog steeds niet voltooid. Niettemin staat
het voor ons vast dat de organisatie in de zes jaar van zijn bestaan z'n nut
heeft bewezen.

B. ORGANISATIE VAN HET MINISTERIE
De defensie-organisatie omvat drie geledingen:
- de krijgsmachtdelen en de Koninklijke marechaussee;
- het ministerie;
- de bijzondere organisatie eenheden.
Het ministerie bestaat uit vier hoofdgroeperingen:
- de centrale organisatie met een beleidsvoorbereidende, coördinerendeen administratieve taak voor de defensie-organisatie als geheel;
- de organisatie-eenheden van het ministerie met een beleidstaak en
een administratieve taak in het bijzonder gericht op de Koninklijke marine,
de Koninklijke landmacht of de Koninklijke luchtmacht (de zogeheten
ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen).
De samenstelling werd al in de inleiding van dit hoofdstuk beschreven en
is weergegeven in afbeelding 23. Het samenwerkingsverband is weergegeven
in afbeelding 24.
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Afbeelding 23 Organisatie-schema ministerie van Defensie.
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De centrale organisatie omvat ruim 500 militairen en 2200 burgers, de
ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen 2300 militairen en 2900
burgers. Het geheel is omvangrijk omdat op het ministerie behalve beleidsbepalende werkzaamheden ook uitvoerende werkzaamheden worden
verricht die doeltreffender gecentraliseerd dan op veel plaatsen verspreid
kunnen gebeuren. Zo zijn in het verleden de wapen- en de materieel-inspecties van de Koninklijke landmacht opgeheven en de werkzaamheden
op personeel- en materieelgebied die daar werden verricht gecentraliseerd
bij de directie personeel van de Koninklijke landmacht en de directie
materieel van de Koninklijke landmacht. Hierdoor werd niet alleen een
extra niveau tussen de operationele eenheden en die directies geëlimineerd
maar kon ook meer gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde
systemen. De omvang van de taak van de materieeldirecties van de
krijgsmachtdelen blijkt duidelijk uit de meer dan f5 miljard die aan jaarlijkse
aanschaffingen worden besteed en de ruim 800 000 verschillende onderdelen
die bij de krijgsmacht in gebruik zijn.
Ook wordt in de centrale organisatie een aantal uitvoerende werkzaamheden doeltreffender verricht dan bij spreiding van dat werk over ieder
krijgsmachtdeel het geval zou zijn. Dit geldt bij voorbeeld voor veel
juridische werkzaamheden, de accountantscontrole, werkzaamheden op
dienstplichtgebied, het beleid en beheer van het burgerpersoneel, de
militaire pensioenen en wachtgelden e.a. Op financieel gebied worden veel
werkzaamheden verricht bij het directoraat-generaal economie en financiën,
mede ten behoeve van de directeuren economisch beheer van de krijgsmachtdelen. De desbetreffende financiële afdelingen voor de Koninklijke
marine, de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht verstrekken
hun gegevens aan de centrale begrotingsadministratie. De informatie uit
deze administratie staat zowel ten dienste van de departementsleiding als
van de leiding van de krijgsmachtdelen. Doublures in de administratie
worden zo voorkomen. Ook de uitvoering van de automatisering is enige
tijd geleden gecentraliseerd, waardoor anders noodzakelijk geachte
investeringsplannen met enige tientallen miljoenen konden worden
verminderd.
De bijzondere organisatie-eenheden ressorteren afhankelijk van hun taak
onder staven en directies van de centrale organisatie dan wel onder staven
of directies van de zogeheten ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen. De eenheden die onder de centrale organisatie ressorteren tellen
500 militairen en 2500 burgers, de eenheden die onder de staven of
directies van de krijgsmachtdelen ressorteren tellen 1400 militairen en 6400
burgers.
De bijzondere organisatie-eenheden onder de centrale organisatie
verrichten werkzaamheden ten behoeve van de gehele defensie-organisatie.
Het zijn bijvoorbeeld de buitendienst voor de Directie Gebouwen, Werken
en Terreinen, de Indelingsraden waar alle toekomstige dienstplichtigen
worden gekeurd en getest, de gewestelijke kantoren van de Sociale Dienst,
personeel werkzaam op internationale staven, Bronbeek en tientallen
andere diensten. De meeste van deze organisatie-eenheden ressorteerden
aanvankelijk onder de Koninklijke landmacht en de kosten kwamen ook ten
laste van dat krijgsmachtdeel. Omdat dit leidde tot een onjuiste kostentoerekening zijn ze in de loop van de jaren overgebracht naar de centrale
organisatie en ten laste van dat budget gebracht. De bijzondere organisatie-eenheden van de krijgsmachtdelen verrichten werkzaamheden ten
behoeve van die krijgsmachtdelen. Het zijn bijvoorbeeld de dienst der
hydrografie, militaire hospitalen, werkplaatsen, magazijnen, musea, de
cantinedienst, diensten van de geestelijke verzorging en vele tientallen
andere.
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C. EVALUATIE VAN TAKEN EN PROCEDURES
Hoewel de bestaande organisatie in de zes jaar van zijn bestaan zijn nut
heeft bewezen, achten wij het noodzakelijk het functioneren van het ministerie
steeds kritisch te evalueren. Onder supervisie van de Stuurgroep
Rationalisatie vindt daarom een evaluatie plaats van de taken, de taakverdeling en de taakrelaties binnen de centrale organisatie en tussen de
centrale organisatie en de ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen.
Doel is de taakinhoud van en de taakafstemming tussen deze organisatiedelen op hun juistheid te onderzoeken, de omvang van de formatie te
bewaken en zonodig bij te sturen. Dit heeft al tot een vermindering met
enige tientallen functies geleid.
Ook worden de voor het functioneren van de matrix-organisatie van
belang zijnde raden en comité's op hun waarde getoetst. Dat geldt ook
voor de defensieraad, waarvan de chef-defensiestaf, bevelhebbers, directeuren-generaal en zelfstandige directeuren deel uitmaken en die de top
van de matrix vormt. Ook de overige in het ministerie voorkomende
samenwerkingsverbanden zullen op hun doeltreffendheid worden onderzocht.
Het vanuit het project reorganisatie rijksdienst te verwachten initiatief tot
een onderzoek naar de zogenaamde departementsraden binnen de rijksdienst zal door Defensie nauwlettend worden gevolgd.
Bij de evaluatie van taken binnen het ministerie blijven de al in 1976
geformuleerde uitgangspunten van kracht:
- de krijgsmachtdelen moeten een voldoende en evenwichtige bijdrage
leveren aan de bondgenootschappelijke verdediging met behulp van
voldoende financiële middelen voor de uitvoering van die taak;
- de drie krijgsmachtdelen verrichten hun taak in het bondgenootschap
met gelijksoortige krijgsmachtdelen, in hoge mate onafhankelijk van
elkaar; binnen het bondgenootschap moet taakspecialisatie worden
overwogen in die zin, dat een lidstaat zich meer toelegt op taken waarvoor
zij door ligging, aard en omvang het meest is geschikt;
- de taken van de krijgsmachtdelen moeten in het licht van het gehele
gebied tegen elkaar kunnen worden afgewogen;
- werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door interservice-organen,
of door één krijgsmachtdeel voor de anderen, als dat doelmatig en niet
schadelijk is voor de taakuitvoering van de krijgsmachtdelen.
Op grond van de opgedane ervaringen wordt hieraan nu toegevoegd:
- het-zo mogelijk-verder samenbundelen van gelijksoortige (beleids)activiteiten, hetzij bij één van de ministeriële organisatie-eenheden voor de
krijgsmachtdelen, hetzij bij de centrale organisatie.
Een voorbeeld is het genomen principebesluit tot samenvoeging van de
directie accountantsdienst en de directie interne controle krijgsmacht.
Daarmee zal de doelmatigheid worden gediend.
Ook het functioneren van het Nederlandse Defensie Planningproces zal
blijvend aandacht krijgen.
Op grond van de opgedane ervaringen zal daarbij in ieder geval aan de
volgende onderwerpen bijzondere aandacht worden besteed:
- de wijze waarop beleidsalternatieven tot stand komen en de presentatie
ervan aan de bewindslieden;
- het beter zichtbaar maken van maatstaven waaraan de planning moet
voldoen (bijvoorbeeld de kwaliteit en de betaalbaarheid van de defensieinspanning, gelet op lange termijn ontwikkelingen op operationeel,
personeels-, materieels- en economisch gebied;
- de grondslagen waarop de exploitatieplanning berust;
- de versterking van de rol van het militair operationele functiegebied op
centraal niveau om de afweging, nodig voor het totstandkomen van een
defensiebeleid, zo goed mogelijk te laten verlopen;
- de verwezenlijking van het beleid, rapportage en de beleidsevaluatie.
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D. HET BUDGET VAN DE CENTRALE ORGANISATIE
Het budget van de centrale organisatie bevat alle uitgaven die niet thuis
horen in de budgetten voor de Koninklijke marine, de Koninklijke landmacht,
de Koninklijke luchtmacht of de Koninklijke marechaussee. Behalve
middelen voor de eigen organisatie bevat het ook een aantal posten voor
meer algemene uitgaven die om redenen van doelmatigheid centraal
worden geadministreerd.
De onderverdeling van het budget is als volgt:
- Centrale organisatie (8%)
Deze categorie omvat de investeringen en de exploitatie-uitgaven,
benodigd voor het functioneren van de centrale organisatie zelf.
- Exogeen centrale organisatie (36%)
Deze categorie omvat onder meer:
- materiële uitgaven die verband houden met het functioneren van de
ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen;
- uitgaven verband houdend met de bijzondere organisatie-eenheden
die ondersteunende werkzaamheden verrichten ten behoeve van alle
krijgsmachtdelen;
- subsidies, bijdragen en vergoedingen;
- wetenschapsbijdragen;
- uitgaven in het verband van de internationale samenwerking;
- bijzondere defensie-projecten.
- Exogeen-Defensie (56%)
Deze categorie omvat de voor defensie exogene uitgaven, te weten de
pensioenen en wachtgelden voor het militair personeel, wachtgelden
burgerpersoneel, als ook de uitgaven voor onroerendgoed belasting,
zonering en milieuheffing.

' EMP = electro-magnetische puls die
ontstaat na kernexplosies en die tot ernstige
schade kan leiden aan elektronische apparatuur.

Infrastructuur. In de planperiode zal de huisvesting van de ministeriële
gedeelten voor de krijgsmachtdelen en van de centrale organisatie aanmerkelijk zijn verbeterd. De organisatie-eenheden van het ministerie die ten
behoeve van de Koninklijke marine werken en die tot voor kort over tien
verschillende plaatsen waren verspreid, zijn nu op twee plaatsen samengebracht. De huisvesting van de eenheden die gericht zijn op de Koninklijke
landmacht wordt in de komende jaren verder verbeterd, waardoor het
tekort aan huisvesting zal zijn opgeheven. Na de afronding van de bouw
voor de Koninklijke luchtmacht zal deze in Den Haag in één gebouw zijn
ondergebracht. De bouw van het complex waarin de centrale organisatie is
gehuisvest zal worden afgerond. De nu nog ontbrekende defensienoodzetel
zal daarin worden ondergebracht. In Den Haag wordt onverminderd naar
geconcentreerde nieuwbouw voor de Koninklijke marechaussee gestreefd.
Vooralsnog zal de Koninklijke marechaussee daar op verscheidene plaatsen
blijven gehuisvest.
Door al deze concentraties zullen ongeveer dertig gebouwen binnen
's-Gravenhage worden afgestoten en zal het ministerie vrijwel geheel zijn
gehuisvest in panden die Rijkseigendom zijn.
Bij de bouw van het in aanbouw zijnde kantorencomplex is rekening
gehouden met de operationele eisen op het gebied van de EMP'-beveiliging.
Het is wenselijk deze voorzieningen ook in bepaalde gedeelten van bestaande
kantorencomplexen aan te brengen. Financiële ruimte is daarvoor echter
niet eerder aanwezig dan in de laatste jaren van de planperiode. Er is
behoefte aan een centraal verbindingscentrum. In een aantal situaties is
gebleken dat het berichtenverkeer ernstig stagneert als gevolg van het
ontbreken van een centraal punt waar binnenkomende berichten kunnen
worden beoordeeld en verantwoordelijkheid voor actie kan worden
vastgesteld. Vanaf 1987 zullen voor het totstandkomen van een dergelijk
centrum middelen beschikbaar komen.
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Hulp in noodsituaties. Door de regering is een fonds gesticht voor hulp in
noodsituaties, ook wel het Plan Wellink genoemd. In de begroting van
Buitenlandse Zaken is daarvoor een artikel opgenomen. Het aandeel van
Defensie daarin is gesteld op f 11 miljoen per jaar plus in voorkomende
gevallen giften in natura tot f5 miljoen per jaar.
Bijdragen. Het gaat in dit geval om fondsen van Defensie die voor een
bepaald doel door tussenkomst van een ander ministerie ten goede komen
aan derden.
Met betrekking tot deze bijdragen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
De bijdrage aan de Atlantische Commissie is, gezien het grote belang dat
wij hechten aan het uitdragen van de Atlantische gedachte, voorshands
verhoogd van f50 000 naar f 100000; de bijdrage aan de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart van f670 000 wordt in de loop
van de jaren tot ongeveer de helft van dit bedrag verminderd. Per 1 januari
1983 is de Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen
«Clingendael» opgericht. Jaarlijks is in het plan f 1,91 miljoen opgenomen
voor de nieuw opgerichte Stichting.
Besloten is de Wetenschapsbijdrage, uitgaande van de begrote bijdrage
voor 1983, vanaf 1984 en tot en met 1988 jaarlijks met 2% te laten groeien.
Daarna zal de groei 1 % bedragen. Daarnaast is voor investeringsdoeleinden
voor zowel 1984 als 1985 f 3 miljoen aan de ramingen toegevoegd.
Defensie neemt volledig deel aan de activiteiten van het Nederlands
Normalisatie Instituut. Voor de jaarlijks hieraan verbonden kosten van
f125 000 zijn met ingang van 1984 middelen gereserveerd.
Internationale verplichtingen. Nederland neemt aan een aantal internationale Navo-programma's deel. Gelet op het interservice karakter wordt een
en ander op centraal niveau behandeld. De daarvoor bestemde bedragen
zijn in het budget van het ministerie opgenomen. Het gaat met name om
de volgende programma's:
- Navo infrastructuurprogramma's; Het gaat om een aantal voorzieningen
die gemeenschappelijk worden gefinancierd. Nederland draagt daaraan
voor 5% bij.
- Navo «militaire begroting»; Het gaat om een aantal gemeenschappelijke
voorzieningen dat niet voor infrastructuurfinanciering in aanmerking komt.
Nederland draagt hieraan 3,55% bij als Frankrijk niet en 2,94% als Frankrijk
wel deel neemt;
- AWACS. De Nederlandse bijdrage aan het gemeenschappelijk vliegend
radarwaarnemingssysteem is ongeveer 3,3%.
Voorts zal worden begonnen met nog enkele Navo-projecten, waarvan
nog niet zeker is of Nederland hieraan zal deelnemen. De desbetreffende
projecten zijn:
- Navstar Global Positioning System (GPS)
- Multifunctional Information Distribution System (Mids)
- Nato Identification System (Nis)
- Nato Electronic Support Measures System (Nes).
Voor de uitwerking wordt verwezen naar Hoofdstuk V.
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Financieel-economisch plan centrale organisatie (in m i n . guldens)

1984

1985

1986

1987

1988

A. Centrale organisatie
1. Exploitatie
1.1. Personele exploitatie
1.2. Materiële exploitatie

167
31

164
31

163

163

31

31

163
33

820
157

825
193

1.3. Totaal exploitatie

198

195

194

194

196

977

1 018

2.2. Groot materieel

2
1

1
5

1
2

6
6

5
6

15
20

23
56

2.3. Totaal investeringen

3

6

3

12

11

35

79

201

201

197

206

207

1 012

1 097

1. Exploitatie
1.1. Personele exploitatie
1.2. Materiële exploitatie
1.3. Subsidies bijdragen en vergoedingen
1.4. Wetenschapsbijdragen
1.5. Bijdrage SHAPE/NATO-instellingen

185
80
34
103
50

188
78
34
104
46

187
79
33
94
47

187
80
33
95
48

187
80
33
97
48

934
397
167
493
239

946
450
161
497
253

2. Investeringen
2 . 1 . Nationale infra

Totaal centrale organisatie

1984/
1988

1989/
1993

B. Exogeen centrale organisatie

1.6. Totaal exploitatie

452

450

440

443

445

2 230

2 307

2. Investeringen
2 . 1 . Nationale infra
2.2. Internationale infra

41
184

68
165

58
156

3
165

7
165

177
835

86
991

2.3. Totaal investeringen

225

233

214

168

172

1 012

1 077

3. Bijzondere def. projecten
3 . 1 . Opbrengst domeinen
3.2. Hulp in noodsituaties
3.3 RDM/KMS-problematiek

11
215

21
11
248

21
11
84

21
11
360

21
11
110

84
55
1 017

105
55

3.4. Totaal bijzondere def. projecten

226

280

116

392

142

1 156

106

Totaal exogeen centrale organisatie

903

963

770

1 003

759

4 398

3 544

1.5. Pensioenen en wachtgelden
1.8. Zonering/milieuheffing/onroerendgoed belasting

1 339

1 367

1 397

1 427

1 457

6 987

7 284

42

42

42

210

210

Totaal exogeen defensie

1 381

D. Totaal

-

C. Exogeen defensie

E. Aansluiting op de miljoenennota 1984
Pensioenen en wachtgelden
Overige posten
Totaal
F. Totaal toegewezen budget

42

42

1 409

1 439

1 469

1 499

7 197

7 494

2 485

2 573

2 406

2 678

2 465

12 607

12 135

48
4

48
4

48
4

48
5

48
5

240
22

240
23

52

52

52

53

53

262

263

2 537

2 625

2 458

2 731

2 518

12 869

12 398

r

Overeenkomstig miljoenennota 1984 (voor de iaren 1984 t / m 1988)
Hiervan:
— homogene uitgavengroep Defensie
(Centrale Organisatie)
— homogene uitgavengroep Defensie
(pensioenen, uitkeringen en wachtgelden)
— homogene uitgavengroep Wetenschapsbeleid (het aandeel Centrale
Organisatie)

1 047

1 106

919

1 161

916

5 149

4 377

1 387

1 415

1 445

1 475

1 505

7 227

7 524

103

104

94

95

97

493

497

* In dit overzicht is uitgegaan van het loon- en prijsniveau 1982. De ontwikkeling van lonen en Prijzen sedertdien is in een gesaldeerde
regel opgenomen, waardoor de aansluiting op het loon- en prijsniveau van de Miljoenennota 1984 is hersteld.
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Hoofdstuk IV. Het personeelsbeleid

A. INLEIDING
Om haar taken te kunnen uitvoeren moet de defensie-organisatie onder
alle omstandigheden kunnen beschikken over voldoende, bekwaam en
gemotiveerd personeel. Het personeelsbeleid is niet alleen daarop gericht,
maar ook op het behartigen van de belangen van het personeel in en - zo
nodig - buiten de werksituatie en op het scheppen van mogelijkheden tot
persoonlijke ontplooiing.
Het personeelsbeleid is gelijkwaardig aan het operationele, het financiële
en het materiële beleid binnen een geïntegreerd defensiebeleid. Het totale
defensiebeleid is gericht op het instandhouden van een krijgsmacht die een
geloofwaardige bijdrage levert aan het voorkomen van oorlog. Voorop
staat de operationele kwaliteit van de organisatie. Maar ook de verwachtingen en belangen van het personeel spelen een grote rol.
Ook Defensie ondervindt de invloeden van de financieel-economische
problemen van ons land. De gevolgen daarvan mogen niet alleen worden
afgewenteld op het personeel. Wij streven een evenwichtig beleid na. Bij
het totstandkomen daarvan willen wij het personeel zo nauw mogelijk
betrekken. Daarin past de ontwikkeling van een overlegstelsel waarin de
personeelsorganisaties een grotere stem hebben. Ook zullen wij beleidsvoornemens op een zodanig tijdstip in het overleg brengen, dat met de
opvattingen van de personeelsorganisaties in een zo vroeg mogelijk
stadium rekening kan worden gehouden.
De gevolgen van de beslissingen die dit kabinet heeft moeten nemen
over de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel, treffen ook het
Defensiepersoneel. Het zou echter onjuist zijn een visie op het beleid voor
de komende tien jaren uitsluitend te laten bepalen door de financiële
problemen van het moment. Bovendien hebben de belangen en de
verwachtingen van het personeel zeker niet alleen betrekking op materiële
zaken.
De huidige situatie is een uitdaging nog meer aandacht te schenken aan
de immateriële onderdelen van het personeelsbeleid: de kwaliteit van het
werk en de bekwaamheden van het personeel, de medezeggenschap, en
dergelijke.
De defensie-organisatie kent naast ongeveer 103 000 militairen ruim
27 000 burgers. Beide groepen personeel zijn voor het goed functioneren
van onze organisatie onmisbaar. Niettemin wordt in dit hoofdstuk vooral
ingegaan op de positie van het militaire personeel, omdat Defensie
hiervoor binnen een gecoördineerd overheidspersoneelsbeleid de eerste
verantwoordelijkheid draagt. De rechtspositie van het burgerpersoneel
wordt in eerste aanleg door de minister van Binnenlandse Zaken bepaald.

B. HOOFDLIJNEN VAN HET PERSONEELSBELEID
De hoofdlijnen van ons personeelsbeleid stoelen voor een deel op
gedachten en overwegingen die, met name in de algemene inleiding, in het
bredere kader van het totale defensiebeleid zijn uiteengezet. Dat beleid is
gericht op continuïteit en vernieuwing, op maatschappelijke aanvaarding
van de krijgsmacht en op het opvangen van de gevolgen van de financiële
beperkingen. Het materieelplan geeft aan hoe de krijgsmacht verder zal
worden uitgerust met middelen die aan de eisen voldoen, die inzetbaar zijn
en waarmee de vereiste geoefendheid kan worden verkregen en onderhouden. Ook het personeelsbeleid zal daaraan bijdragen.
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Maatschappelijke aanvaarding en specificiteit
Voor maatschappelijke aanvaarding van de krijgsmacht is een wisselwerking tussen krijgsmacht en maatschappij nodig. De krijgsmacht moet open
staan voor ontwikkelingen op allerlei gebied. Zij moet ook haar doeltreffendheid en doelmatigheid zoveel mogelijk bevorderen. Daarbij moet de
specificiteit niet overdreven worden benadrukt, maar ook niet worden
verdoezeld. Aan de andere kant mogen de invloeden vanuit de maatschappij
niet zover gaan dat de uitvoering van de primaire taak van de krijgsmacht
erdoor in gevaar komt. Het doelmatig en doeltreffend functioneren noodzaakt immers soms tot een afwijkend beleid. Ook al kan de krijgsmacht er
veel aan doen om door de maatschappij te worden aanvaard, het is
uiteindelijk de maatschappij zelf die bepaald of, en zo ja, in welke mate, zij
de krijgmacht als onmisbaar instrument wil zien.
Op verschillende gebieden, ook op personeelsgebied, heeft de krijgsmacht
zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een organisatie die veel overeenkomsten vertoont met andere grote organisaties. Op het terrein van
arbeidsvoorwaarden is er, mede in antwoord hierop, bewust voor gekozen
de positie van het militaire personeel zoveel mogelijk af te stemmen op die
van het overige rijksoverheidspersoneel. Als principiële verschillen ontbreken, moet de overheid haar werknemers immers zoveel mogelijk gelijk
behandelen. Niette rechtvaardigen verschillen in arbeidsvoorwaarden
kunnen even zovele bronnen van ergernis en spanning zijn, die de positie
van de krijgsmacht in de samenleving schaden. Bovendien verdient één
overheidspersoneelsbeleid uiteen oogpunt van doelmatigheid de voorkeur.
Een afwijkend beleid kan alleen worden gerechtvaardigd als er een wezenlijk
verschil is tussen de krijgsmacht en andere overheidsinstellingen en,
daarmee samenhangend, tussen het defensiepersoneel en het overige
personeel. Daarbij verkeren het militaire personeel en het burgerpersoneel
in een verschillende positie. Wij zullen eerst voor het militaire personeel
kort aangeven welke zaken daarbij in het geding zijn.
Door haar taak neemt de krijgsmacht in het overheidsbestel van oudsher
een bijzondere positie in. Zij moet aan het personeel eisen stellen die
elders bij de overheid of in de maatschappij niet voorkomen. Zo moeten de
militairen zich in vredestijd door opleiding, oefeningen en wisselende
functievervulling bekwamen voor een oorlogstaak. Zij moeten te allen tijde
bereid zijn in geval van oorlog de strijd in te gaan wanneer dat wordt
gevraagd en ongeacht de daaraan verbonden risico's.
Ook is van belang dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden
onmiddellijk inzetbaar moet zijn. Bovendien kunnen vele functies slechts
worden vervuld door militairen die daarop gerichte opleidingen hebben
gevolgd en ervaring hebben opgedaan in verschillende functies. Die
functies kunnen daarom alleen uit het bestaande personeelsbestand
worden gevuld.
De taak van de krijgsmacht leidt er, zoals gezegd, ook toe dat aan het
militaire personeel beperkingen worden opgelegd die elders in onze
maatschappij niet of niet in dezelfde mate en zeker niet in deze combinatie
voorkomen. Zo is een onbeperkte uitoefening van grondrechten door
militairen niet mogelijk. De krijgsmacht moet immers, als instrument in
handen van de regering en ten dienste van de samenleving, in vredes- en
oorlogstijd voortdurend en volledig inzetbaar zijn. Deze opvatting is terug
te vinden in het voorontwerp van Wet collectieve acties. Militairen mogen
dergelijke acties niet voeren.
Bovendien is aan beperking van de individuele vrijheid en van de
persoonlijke levenssfeer niet te ontkomen. Deze vinden bij voorbeeld hun
neerslag in het militair straf- en tuchtrecht en in algemene beschikbaarheidseisen.
Om de militair voor te bereiden op zijn taken en de gewenste inzetbaarheid
te waarborgen, zijn veelvuldige functiewisselingen, met verplaatsingen,
ook naar het buitenland, noodzakelijk. Bovendien is voor een deel van het
personeel de werkomgeving tegelijkertijd de leefomgeving.
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Hoewel het streven gericht is op aansluiting op het beleid voor het rijksoverheidspersoneel, is de minister van Defensie als eerste verantwoordelijk
voor het beleid voor het militaire personeel. Als specifieke kanten van het
militaire beroep in het geding zijn, zal hij, om de taakuitvoering van de
krijgsmacht te waarborgen, een afwijkend beleid moeten kunnen voeren.
Tot nu toe is steeds van geval tot geval bezien of dergelijke afwijkingen
nodig zijn.
Nodig is een volledig inzicht in deze en andere specifieke kenmerken van
de krijgsmacht en de gevolgen daarvan voor de positie van de militair. In
een werkgroep, waarin ook de belangenverenigingen van militair personeel
zijn vertegenwoordigd, wordt geprobeerd één en ander in kaart te brengen.
Grotere duidelijkheid op dit punt is om meer dan één reden gewenst. Een
beleid gericht op maatschappelijke aanvaarding wint zowel in als buiten de
krijgsmacht aan kracht als afwijkingen van het algemene beleid, in dit geval
van het overheidspersoneelsbeleid, berusten op voor iedereen duidelijke
gronden. Bovendien kan de werkgroep bouwstenen leveren voor de
nieuwe structuur van de militaire bezoldiging. Deze moeten, met de
uitkomsten van een pakketvergelijking waarin de arbeidsvoorwaarden van
het militaire- en het burgerpersoneel bij Defensie worden vergeleken,
gegevens leveren om te kunnen vaststellen welke afwijkingen in de positie
van de militair financieel of anderszins moeten worden vergoed. In deze
pakketvergelijking zullen ook de financiële gevolgen van nog te nemen
beslissingen over de ziektekosten van de gezinsleden en van de militair zelf
worden verwerkt.
De nieuwe bezoldiging zal moeten worden afgestemd op die voor
burgerambtenaren, maar zal ook recht moeten doen aan de specifieke
militaire aspecten. De gedachten gaan uit naar een basisbezoldiging die
gekoppeld is aan de rang en overigens vergelijkbaar is met de functie-bezoldiging volgens het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
(BBRA). Daarboven moet de belasting van het militaire beroep - extra
beslaglegging in de vorm van overwerk, onregelmatige diensten en andere
inconveniënten - worden gehonoreerd. Hierbij zou kunnen worden
gedacht aan een vaste opslag als vergoeding voor verzwarende omstandigheden waarmee een militair over de gehele loopbaan genomen wordt
geconfronteerd. Dit uit overwegingen van doelmatigheid en omdat bovengenoemde belasting, vaak in wisselende intensiteit, nu eenmaal eigen is
aan het militaire beroep. Bovenop deze vaste opslag zouden zij, die extra
zwaar worden belast een variabele toelage moeten krijgen.
Aan deze nieuwe bezoldigingsstructuur, die tot een meer doorzichtige
opbouw van de militaire bezoldiging moet leiden, wordt hard gewerkt.
Samen met de andere hier genoemde activiteiten moet zij aan het einde
van het volgend jaar de basis kunnen bieden voor een volledige en evenwichtige afstemming van het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van de
militair op dat van de burgerambtenaar. Uiteraard zal hiervoor uitvoerig
overleg nodig zijn met de belangenverenigingen en in interdepartementaal
verband. In een verdere toekomst zal dan, als zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen, in goed overleg en op zakelijke gronden worden bekeken of
aanpassingen nodig zijn. Ook in het nieuwe overlegstelsel heeft Defensie
daarvoor de nodige ruimte.
Voor burgerpersoneel van Defensie kunnen beperkingen van toepassing
zijn die ook voor het militaire personeel gelden, maar niet voor het (overgrote
deel van het) overige burgerlijke rijksoverheidspersoneel. Dat betreft bijvoorbeeld beschikbaarheid in oorlogstijd, oefeningen, het recht op het
voren van collectieve acties en de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet. Het beleid is erop gericht die afwijkingen zoveel mogelijk te
beperken, zodat het burgerpersoneel niet in een wezenlijk andere positie
komt dan het overige burgerlijke rijksoverheidspersoneel. Blijken grote
afwijkingen onvermijdelijk, dan zal moeten worden bezien hoe dat voor het
betrokken personeel kan worden gecompenseerd. Ook de uitkomsten van
de pakketvergelijking zijn in dit verband van belang.
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Dienstplichtigen spelen een bijzondere rol in de krijgsmacht. Zij zijn niet
alleen onmisbaar om de krijgsmacht te helpen bemannen, maar stimuleren
ook een intensieve wisselwerking tussen krijgsmacht en samenleving. De
aanwezigheid van tienduizenden jeugdigen bevordert de noodzakelijke
openheid voor ontwikkelingen en opvattingen die elders hun oorsprong
vinden. Op deze wijze dragen de dienstplichtigen bij tot de aanvaarding
van de krijgsmacht. De grote aantallen die hun dienstplicht hebben vervuld
vergroten omgekeerd ook de betrokkenheid van de maatschappij bij de
krijgsmacht. Dat moet zo blijven. Onze opdracht voor een studie over een
mogelijk uiteenlopende duur van de diensttijd is mede ingegeven door de
gedachte dat ook technisch meer hoogwaardige functies beschikbaar
moeten blijven voor dienstplichtigen. Als voor dienstplichtigen alleen zeer
eenvoudige functies zouden overblijven, zou dat op den duur twijfel
kunnen wekken aan de zin van hun bijdrage. Wij willen dat voorkomen
door de diensttijd te verlengen voor meer hoogwaardige functies. Daarnaast
willen wij de dienstplichttijd voor eenvoudige functies verkorten. Dit laatste
leidt tot grotere spreiding van de dienstplichtlast, wat uit maatschappelijk
oogpunt is toe te juichen. Overigens geeft de vraag wat maatschappelijk
aanvaarbaar is, vaak de doorslag niet alleen voor de duur van de diensttijd,
maar ook voor andere aspecten van het beleid voor dienstplichtigen, zoals
vrijstellingsbeleid waarvoor een nieuw wetsontwerp in voorbereiding is, en
bezoldiging.
Personeelsbeleid als onderdeel van het defensiebeleid
De krijgsmacht zal in de komende planperiode, zoals elders in deze nota
blijkt, worden voorzien van veel nieuw materieel. Ook zullen de beperkingen
van de oefenmogelijkheden geleidelijk worden opgeheven. Binnen het
vastgestelde financiële kader zal voldoende personeel aanwezig moeten
zijn om dat materieel te bemannen. In de afgelopen jaren is een kloof
ontstaan tussen de behoefte en het bestand aan personeel. Dat verschil zal
in de komende jaren zoveel mogelijk worden ingelopen. Tekort aan
personeel schaadt niet alleen de inzetbaarheid van de krijgsmacht, maar
kan ook de motivatie aantasten. Vacatures leiden er vaak toe dat de
werklast van het wel aanwezige personeel wordt verzwaard. Dat is op
langere termijn niet aanvaardbaar. Daarnaast vormen onvoldoende
(oefen)materiaal met een goede graad van inzetbaarheid, tekorten aan
reservedelen en aan middelen als (oefen)munitie en brandstoffen, een
bedreiging voor de motivatie. De verbeteringen die wij op deze terreinen
voorstaan kunnen die bedreiging wegnemen.
Het gaat uiteraard niet alleen om personeel in voldoende aantallen, ook
de kwaliteit van dat personeel is bepalend voor de inzetbaarheid van de
krijgsmacht. Het verdiepen van het vakmanschap zal centraal staan in
opleidingen, onderwijs en oefeningen. De mogelijkheid een goed ontwikkeld
vakmanschap doeltreffend uit te oefenen, vergroot niet alleen de kwaliteit
van de krijgsmacht maar versterkt ook het vertrouwen in eigen kunnen en
vergroot de bereidheid zich voor de opgedragen taken in te zetten. Goede
interne voorlichting over de taak van de krijgsmacht en van het personeel
zal daaraan eveneens een waardevolle bijdrage leveren.
Personeelsbehoefte. De plannen voor de toekomstige samenstelling van
de krijgsmacht moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de
taken. De personeelsbehoeften veranderen in de planperiode vooral in
kwalitatieve zin als gevolg van de voortdurend toenemende «technologisering» van de krijgsmacht.
Na 1988 zal het personeelsbestand ten opzichte van 1984 een stijging van
ongeveer 0,75 procent te zien geven. De verhouding tussen het aantal
dienstplichtigen, vrijwillig dienend en burgerpersoneel zal nagenoeg
ongewijzigd blijven.
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Aan het eind van de jaren tachtig zullen veel minder jongeren op de
arbeidsmarkt komen. Problemen bij het werven van vrijwillig dienenden
worden overigens niet verwacht. Ook zullen de jaarlichtingen dienstplichtigen groot genoeg zijn om in de behoefte te voorzien. (Wel kunnen er zich
problemen blijven voordoen bij het aantrekken van beroepspersoneel dat
over deskundigheid beschikt waaraan ook in de burgermaatschappij grote
behoefte is.) Bezien zal moeten worden welke eisen aan het personeelsbeleid
moeten worden gesteld in verband met het toenemend aantal jongeren uit
etnische minderheden, dat in de krijgsmacht een plaats krijgt.
De snelle ontwikkeling van de techniek blijft nieuwe eisen stellen aan het
defensiepersoneel. Die ontwikkeling leidt niet alleen tot een grotere
behoefte aan technisch personeel. Ook op operationeel, personeel en
financieel terrein zijn er met de technologische ontwikkelingen samenhangende vernieuwingen, die hun invloed hebben op de krijgsmacht. Meestal
leiden deze vernieuwingen tot een toenemende behoefte aan grotere
deskundigheid op nauw afgebakende gebieden. Om de gevolgen voor het
personeelsbeleid tijdig te kunnen onderkennen, is bij de planning een goed
samenspel nodig tussen de verschillende sectoren: operatiën, materieel,
financiën en personeel. Daarnaast moet ook bij het opleidingsbeleid en het
loopbaanbeleid op deze ontwikkelingen worden ingespeeld.
Opleidingsbeleid. Defensie kent voor het militaire personeel een scala
aan initiële opleidingen, deels algemeen, deels functiegericht. Deze
opleidingen worden bijgesteld als de eisen van de organisatie of de
vooropleidingen van het personeel zich wijzigen. Het eigen opleidingssysteem moet sneller kunnen inspelen op de talrijke ontwikkelingen in het
civiele onderwijs. Ook vervolgopleidingen, gericht op het bereiken van (een
hogere graad van) specialisatie of het vervullen van managementfuncties,
nemen een belangrijke plaats in. Waar dat mogelijk en doelmatig is, wordt
van externe opleidingsmogelijkheden gebruik gemaakt.
Voor het burgerpersoneel beperken de opleidingen zich - binnen het
kader van een «éducation permanente» - tot vervolgopleidingen. Daar zal
de aandacht vooral worden gericht op management, beleidsvorming,
bestuur en het intern functioneren van de rijksoverheid.
Om ook in deze sector van de defensieorganisatie voldoende greep te
hebben op (het voorbereiden, het bepalen en het uitvoeren van) het beleid,
zal een Raad voor het Defensieonderwijs worden ingesteld, die over
belangrijke aangelegenheden zal adviseren.
Loopbaanbeleid. Het loopbaanbeleid is erop gericht, in samenhang met
het opleidings- en bevorderingsbeleid, de juiste man op de juiste tijd op de
juiste plaats te krijgen. Het is afgestemd op het bestaande personeelssysteem. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat ook in vredestijd de vulling
van de oorlogsorganisatie is gewaarborgd. Dat is vooral voor de Koninklijke
landmacht een probleem, omdat de personeelsorganisatie van dit krijgsmachtdeel in vredestijd sterker dan bij andere krijgsmachtdelen afwijkt van
die in oorlogsomstandigheden.
De groeiende vraag naar personeel met een grote mate van deskundigheid
op een bepaald gebied stelt eveneens eisen aan het loopbaanbeleid. Veel
onderofficieren kunnen als vanouds in hun loopbaan min of meer in hun
specialisme blijven werken. Officieren krijgen meer dan in het verleden
achtereenvolgende functies waarin een zelfde deskundigheid vereist is en
volgen een loopbaan die zich grotendeels tot één functiegebied beperkt:
operatiën, techniek, personeel, materieel, economie en financiën, en
dergelijke.
De Koninklijke luchtmacht kent een indeling in vier functiegebieden:
operatiën, personeel, logistiek, economie en financiën. Beroepsmilitairen
van dit krijgsmachtdeel volgen in beginsel hun loopbaan in één van deze
gebieden. De Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht kennen
indelingen in korpsen, (sub)dienstgroepen, wapens en dienstvakken, die
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zijn afgestemd op de eigen organisatie en wijze van functioneren. In
toenemende mate is ook daar sprake van functionalisatie, dat wil zeggen
het volgen van loopbanen hoofdzakelijk of uitsluitend binnen een functiegebied. Bij de Koninklijke landmacht heeft een en ander zijn neerslag
gevonden in de loopbaanpatronen voor officieren en onderofficieren. Daar
wordt, evenals bij de Koninklijke marine, functionalisatie nagestreefd, met
dien verstande dat aan de behoefte, met name van de oorlogsorganisatie,
moet kunnen worden voldaan. Voorts is het wenselijk in een aantal
gevallen met het oog op de bezetting van hogere functies, personeel
bredere inzetmogelijkheden te geven. Wij zullen dat beleid van functionalisatie voortzetten.
Om de deskundigheid te verhogen, wordt er tevens naar gestreefd
personeel langer in een zelfde functie te handhaven. Daarmee wordt
tegemoet gekomen aan de ook bij het militaire personeel levende wens het
aantal overplaatsingen te verminderen.
Wij staan een evenwichtige opbouw voor van het totale functiebestand,
waarbij militair- en burgerpersoneel in grotere mate een vergelijkbaar
uitzicht op een loopbaan hebben met als gevolg meer mogelijkheden van
ontplooiing voor burgerpersoneel. Vacaturevoorziening, opleidings- en
vormingsactiviteiten en dergelijke worden planmatig aangepakt. Het
personeel zal stelselmatig geïnformeerd worden over de loopbaanmogelijkheden en ook voor het burgerpersoneel zal aan loopbaanbegeleiding
inhoud worden gegeven.

C. MEDEZEGGENSCHAP
Georganiseerd overleg
De ambtelijke werkgroep overlegstelsels heeft een rapport uitgebracht
over een mogelijk nieuw overlegstelsel voor het overheidspersoneel. Het
kabinet heeft daarover nog geen standpunt bepaald. Wij menen dat het
georganiseerd overleg zoals dat wordt gevoerd met ook vertegenwoordigers
van het militaire personeel, zal moeten passen in een mogelijk nieuw te
ontwikkelen stelsel. Dat zou kunnen inhouden dat voor het militaire
personeel, in afwijking van het huidige, geen geheel aparte plaats behoeft
te worden geëist.
Wel zal dat stelsel de ruimte moeten bieden voor zelfstandig door
Defensie te voeren overleg met vertegenwoordigers van belangenverenigingen van militairen over aangelegenheden die specifiek zijn in het beleid
ten aanzien van het militaire personeel.
Dit moet leiden tot een positie van de minister van Defensie in het
besluitvormingsproces in een nieuw stelsel die recht doet aan het hiervoor
gestelde.
Overleg op onderdeelsniveau
In de afgelopen jaren zijn positieve resultaten bereikt met de bestaande
overlegorganen voor militair- en burgerpersoneel bij de onderdelen. Aan
de hand van deze ervaringen zijn thans nieuwe regelingen tot stand
gekomen die zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden die de Wet
op de Ondernemingsraden biedt. Een meer rechtstreekse deelneming van
het personeel aan beslissingen over arbeid en arbeidsomstandigheden kan
de kwaliteit van de defensie-organisatie ten goede komen.
Zowel in de regeling voor onderdeelsoverlegorganen als in die voor
dienstcommissies-nieuwe-stijl is voorzien in een grotere mate van medezeggenschap. Beide overlegorganen kennen rechtstreekse verkiezingen,
een zelfstandige positie van het personeel in het overleg en een beroepsmogelijkheid bij de Minister, die beslist na advies van een paritair samengesteld college. De kern van de nieuwe regelingen is dat maatregelen
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welke de commandant bevoegd is te treffen met betrekking tot de algemene
gang van zaken bij het onderdeel, niet worden verwezenlijkt dan nadat
daarover overeenstemming is bereikt met het overlegorgaan.
Het noodzakelijk goede en prompte functioneren van de krijgsmacht
moet overigens te allen tijde, ook in vredestijd, gewaarborgd blijven. De
beperkingen die daaruit voortvloeien gelden in gelijke mate zowel voor
militair als voor burgerpersoneel.
Bij onderdelen met zowel een onderdeelsoverlegorgaan als een dienstcommissie zullen beide zoveel mogelijk gezamenlijk overleg voeren met de
commandant. Daarmee wordt een eerste stap gezet op de weg naar
overlegorganen waarin beide categorieën personeel zijn vertegenwoordigd.
Dergelijke gezamenlijke overlegorganen willen we in de eerste helft van de
planperiode tot stand brengen.
Wij zullen bijzondere aandacht schenken aan de invoering van deze
nieuwe vormen van overleg binnen de krijgsmacht. Zo zal er gelegenheid
worden geboden de leden van de dienstcommissies en onderdeelsoverlegorganen te vormen en op te leiden. Ook Defensie zal voor vormingsen opleidingskosten een bedrag van 0,03% van de loonsom (ongeveer f 1,2
min.) bestemmen.
Collectieve acties
Van regeringszijde is door de jaren heen het standpunt ingenomen dat
militairen geen stakingsrecht kunnen uitoefenen. Het belang van de
nationale veiligheid verzet zich daartegen. De krijgsmacht dient immers als
instrument van de regering zowel in tijd van oorlog als in tijd van vrede
voortdurend en volledig inzetbaar te zijn.
Wij zijn het met deze opvatting eens. In het voorontwerp van Wet
collectieve akties ambtenaren worden dan ook alle militairen en bepaalde
groepen van burgeroverheidspersoneel uitgezonderd van het recht op het
houden van stakingen alsmede van het recht op elke andere vorm van
gezamenlijk optreden van ambtenaren als pressiemiddel, dat leidt tot
verhindering van het ongestoorde functioneren van de openbare dienst of
onderdelen daarvan. Ook zolang dit ontwerp nog geen kracht van wet heeft
achten wij collectieve acties binnen de krijgsmacht ontoelaatbaar.
Wij zijn ons bewust dat daarmee het betrokken militair- en burgerpersoneel
- zij het in het hoge belang van de nationale veiligheid - in een nadelige
uitzonderingspositie zijn gebracht. Voor ons is dat aanleiding nog meer
zorg te besteden aan het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor dit
personeel.
Het verbod van collectieve acties belet militairen niet - en uiteraard
evenmin de met hen in dit opzicht op één lijn te stellen burgerambtenaren gebruik te maken van hun grondrechten, voor militairen uiteraard binnen
de grenzen van de voorlopige algemene aanwijzingen inzake de uitoefening
van bepaalde grondrechten door militairen.

D. BEZOLDIGING
Bezoldigingsstructuur voor militaire ambtenaren
Eén van de doelstellingen van het in de jaren zeventig begonnen project
functie-analyse bij de krijgsmacht is op grond van functievergelijking te
komen tot een nieuwe bezoldiging voor militaire ambtenaren, die beter
aansluit bij de voor burgerambtenaren geldende bezoldigingsregeling (het
BBRA). Dit omvangrijke project heeft inmiddels voldoende gegevens
opgeleverd om hier een aantal gedachten over een nieuwe bezoldigingsstructuur te ontwikkelen.
Functie-analyse is een voorwaarde voor een billijke en doorzichtige
bezoldigingsstructuur. Om die reden zal het toekomstige militaire bezoldigingssysteem uitdrukkelijk berusten op de resultaten van de functie-analyse
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en, zo gezien, een functiebezoldigingssysteem zijn. Wel zal het de vorm
blijven houden van een rang-bezoldiging. Dat is noodzakelijk vanwege de
hiërarchische opzet van de krijgsmacht en methodisch verantwoord, omdat
de bezoldiging per rang zal zijn afgestemd op de gemiddelde functiezwaarte.
doordat tevens een vergelijking wordt gemaakt met overeenkomstige
functies van burgerambtenaren zal het resultaat zijn een basis-bezoldiging
overeenkomstig die volgens het BBRA.
Functie-analyse beperkt zich in beginsel tot onderzoek naar de inhoud en
zwaarte van functies in vredestijd en bij een normale werkdag. Aan
beroepsgebonden inconveniënten van militairen, de bezwaren die eigen
zijn aan het militaire beroep, zou hiermee echter geen recht zijn gedaan.
Ook zou in deze basis-bezoldiging geen rekening zijn gehouden met extra
beslaglegging door overwerk. Onregelmatigheid en consignatie, die veel
militaire functies en diensten kennen. In het BBRA-systeem is dat evenmin
het geval; extra beslaglegging wordt daarin vergoed door middel van
individuele toelagen. Voor militairen bestaat, zoals bekend, iets dergelijks
nog maar in rudimentaire vorm. Toch is al duidelijk gebleken dat de
registratieve en administratieve arbeid die met een geïndividualiseerd
systeem gepaard gaat, een zware belasting oplevert, die met name voor de
operationele onderdelen ongewenst is. Om doelmatigheidsredenen, als
ook omdat ook de bovenbedoelde extra beslaglegging, vaak in wisselende
intensiteit, nu eenmaal eigen is aan het militaire beroep, gaan onze
gedachten ernaar uit op grond van verzamelde gegevens tot een verantwoord oordeel te komen over de gemiddelde extra beslaglegging, gemeten
volgens de BBRA-normen. De daarvoor op de voet van het BBRA redelijkerwijs te geven financiële compensatie kan dan, samen met een vergoeding
voor de eerder genoemde inconveniënten, een toeslag op de basis-bezoldiging vormen.
Slechts voor een beperkt deel zou in een dergelijke structuur de extra
beslaglegging nog «op de man» worden vergoed, bijvoorbeeld voor varen
en oefenen gedurende langere periodes,alsmede voor structurele continueen ploegendiensten. Dit is noodzakelijk vanwege de psychologische
betekenis van zichtbaar verschillende honorering voor hen die op een
bepaald moment de extra-beslaglegging in aanzienlijk ernstiger mate dan
gemiddeld ondervinden. Bij de herstructurering van de bezoldiging zal ook
worden meegenomen de gedachte van het toekennen van zakgeld in plaats
van wedde aan schoolverlaters die in overheidsdienst treden maar die,
alvorens hun functie te kunnen vervulen eerst een volledige dienstopleiding
moeten volgen.
Deze gedachten over een nieuwe bezoldigingsstructuur voor militairen
zullen in interdepartementaal beraad en in overleg met de belangenverenigingen moeten worden uitgewerkt. Ze kunnen leiden tot een eenvoudig,
doorzichtig en administratief gemakkelijk uitvoerbaar systeem. Tevens zou
daarmee de beoogde aansluiting bij het bezoldigingssysteem voor burgerambtenaren worden bereikt en recht worden gedaan aan de specifieke
verschillen die vergelijkenderwijs voor militairen bestaan. Aangezien op dit
moment geen inzicht bestaat in de eventuele kosten verbonden aan
aanpassingen van de bezoldiging van militaire ambtenaren en dienstplichtigen als gevolg van een wijziging van de bezoldigingsstructuur en van de
pakketvergelijking kon in de plannen hiermee nog geen rekening worden
gehouden.

E. HET BELEID VOOR DIENSTPLICHTIGEN
Duur van de eerste oefening
De tijd van de eerste oefening voor dienstplichtigen is in de achter ons
liggende jaren meermalen onderwerp van bespreking geweest in de
volksvertegenwoordiging. In de Defensienota 1974 kondigden de toenmalige
bewindslieden aan de diensttijd voor vrijwel alle dienstplichtigen met vier
maanden te willen verkorten.
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De verkorting tot twaalf maanden zou in twee fasen van elk twee maanden
worden doorgevoerd. De eerste fase heeft in het midden van de jaren
zeventig zijn beslag gekregen. De tweede fase, die in 1977 had moeten zijn
doorgevoerd, is nooit verwezenlijkt. De aan de krijgsmacht opgedragen
taken en de beschikbare financiële middelen verzetten zich tegen een
verkorting van méér dan twee maanden.
De diensttijdverkorting van twee maanden is bij de drie krijgsmachtdelen,
in verband met de eigen taak en de daarmee samenhangende opbouw van
ieder krijgsmachtdeel, op verschillende wijze verwerkt.
Bij de Koninklijke landmacht moest, om een aanzienlijke stijging van de
exploitatiekosten te voorkomen, een aantal eenheden worden opgeheven
of mobilisabel gemaakt. Bij de Koninklijke marine en de Koninklijke
luchtmacht, die in vergelijking met de Koninklijke landmacht weinig
dienstplichtigen hebben, is een oplossing gevonden door meer vrijwillig
dienenden aan te trekken.
Thans bedraagt de duur van de diensttijd voor eerste oefening van
dienstplichtigen - afhankelijk van het krijgsmachtdeel waarbij zij worden
ingedeeld en de functie waarvoor zij zijn bestemd - 17, 16 of 14 maanden.
In de loop van de jaren zeventig zijn verschillende commissies ingesteld
die de dienstplicht hebben bestudeerd en daarover hebben geadviseerd.
Uitgaande van de noodzaak van maatschappelijke aanvaarding van de
dienstplicht, is steeds gezocht naar mogelijkheden de lasten van de
dienstplicht te verdelen op een zo rechtvaardig mogelijke wijze.
De Staatscommissie personeelsvoorziening krijgsmacht (commissieMommersteeg) kwam in 1977 op een aantal gronden tot de aanbeveling
voorlopig niet over te gaan tot een krijgsmacht van uitsluitend vrijwilligers.
Dit advies werd in 1979 overgenomen. Intussen was in 1977 aan de
Commissie onderzoek dienstplichtsysteem (Codis) opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken van een gevarieerder systeem van dienstplichtvervulling. De Codis ontwikkelde een systeem met als voornaamste
kenmerk een niet voor ieder gelijke diensttijd. De diensttijd diende afhankelijk
te zijn van de functie en de taak van de eenheid waarbinnen die functie
moest worden vervuld. De voorkeur van de aspirant-dienstplichtigen
diende zo mogelijk op de personeelsbehoefte van de krijgsmacht te
worden afgestemd. In 1981 kwamen de toenmalige bewindslieden tot de
slotsom dat het door de Codis ontworpen systeem teveel onzekerheden
voor de personeelsvulling van de krijgsmacht met zich meebracht om als
uitgangspunt voor het beleid te kunnen dienen. Met name werd betwijfeld
of het mogelijk zou zijn de voorkeur van dienstplichtigen in overeenstemming
te brengen met de behoefte van de krijgsmacht.
Sedert het totstandkomen van het Codisrapport hebben nieuwe ontwikkelingen een hernieuwde bestudering van het dienstplichtstelsel noodzakelijk gemaakt, nu vanuit een andere invalshoek. De invoering van technologisch steeds geavanceerder materieel bij de krijgsmacht heeft ertoe geleid
dat - gezien de huidige lengte van de diensttijd - steeds minder technisch
hoogwaardige functies door dienstplichtigen kunnen worden vervuld. Dit
leidt ertoe dat steeds meer functies door vrijwillig dienenden moeten
worden vervuld. Vervulling ervan door dienstplichtigen levert immers
steeds minder rendement op. Deze ontwikkeling is in meer dan één opzicht
ongewenst.
Enerzijds wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis die bij de
aspirant-dienstplichtigen aanwezig is, anderzijds gaan voor bepaalde
aspirant-dienstplichtigen de voor hen, gezien hun technische vooropleiding,
meer aantrekkelijke functies verloren.
Op 2 september 1983 is de Stuurgroep aanpassing diensttijden ingesteld.
Deze heeft tot taak in 1984 rapport uit te brengen over de mogelijkheid de
diensttijd voor een aantal functies zodanig te verlengen dat bij zee-, landen luchtmacht meer functies voor dienstplichtigen beschikbaar komen, en
over de mogelijkheid de diensttijd te verkorten voor functies die minder
specialistische kennis vereisen. De stuurgroep moet uitgaan van een voor
Defensie neutrale financiering, met inbegrip van de kosten van een eventuele
aanpassing van de wedde.
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Bezoldiging dienstplichtigen
De bezoldiging van de dienstplichtige militairen is in wezen geen tegenprestatie voor door hen bewezen diensten maar berust op de verzorgingsgrondslag: op de overheid rust de verplichting ervoor te zorgen dat de
dienstplichtige overvoldoende middelen van bestaan kan beschikken. In
feite is dat tot nu toe steeds de kern geweest van het beleid met betrekking
tot de bezoldiging van dienstplichtigen.
De hiervoor genoemde grondslag is gedurende de afgelopen jaren zó
gehanteerd dat de bestedingsmogelijkheden van de dienstplichtige
militairen overeenkomen met die van leeftijdgenoten op wie de wettelijke
regeling inzake het minimumloon van toepassing is. In beginsel is dat ook
voor ons een aanvaardbare benedengrens van het door ons te voeren
beleid, die ook maatschappelijk aanvaard is. De opvattingen over het
wezen van de bezoldiging van de dienstplichtige militairen zijn ook terug te
vinden in het in 1981 aan de Staten-Generaal aangeboden rapport «De
bezoldiging van dienstplichtigen». De daarin eveneens geopperde mogelijkheid van een koppeling op afstand van de wedde e.o. aan de wedde van
beroepsmilitairen nemen wij niet over. Gezien de budgettaire situatie
achten wij de bestaande koppeling het enig haalbare.
Wel willen wij bezien of naast de bestaande bezoldigingsverschillen op
grond van de beklede rang, bezoldigingsverschillen kunnen worden
ingevoerd afhankelijk van de verschillende duur van de eerste oefening.
Deze gedachte is meegegeven aan de onlangs ingestelde Stuurgroep
aanpassing diensttijden. Deze stuurgroep zal daarbij onder meer betrekken
het verschil tussen de opleidingsperiode en de daarop volgende «produktieve» periode. Een mogelijke aanpassing van de wedde e.o. moet budgettair
neutraal worden gefinancierd. Daarnaast zal ook voor de dienstplichtigen
op grond van de uitkomsten van de pakketvergelijking worden bezien of
bijstellingen in de overige elementen van de financiële en materiële
rechtspositie nodig of gewenst zijn.

F. ANDERE ASPECTEN VAN HET PERSONEELSBELEID
Formatiebeleid
Zowel in het formatiebeleid voor burgerpersoneel als dat voor militairen
zullen in de komende jaren veranderingen optreden.
Wat het burgerpersoneel betreft is te verwachten dat de bevoegdheid tot
het vaststellen van (kwalitatieve) personeelsformaties - althans voor
bepaalde categorieën burgerfuncties en onder nader vast te stellen voorwaarden" door de ministervan Binnenlandse Zaken zal worden gedelegeerd
aan de hoofden van de departementen van algemeen bestuur. Daardoor
zullen ook bij Defensie de bestaande formaties slagvaardiger kunnen
worden doorgelicht en aangepast aan nieuwe behoeften. Bij formatie-onderzoeken zal rekening worden gehouden met de mogelijkheden van
werkstructurering en zal gestreefd worden naar een zodanige formatie-opbouw dat betere mogelijkheden voor het voeren van loopbaanbeleid
ontstaat.
Bij het formatiebeleid voor militairen, dat zelfstandig door de minister
van Defensie wordt gevoerd, zullen in toenemende mate uit de functieanalyse verkregen gegevens worden gebruikt. Hierbij is het leggen van een
verband tussen functiezwaarte en rang van wezenlijk belang. Daarbij moet
worden bezien of dit voor alle krijgsmachtdelen op dezelfde manier kan. In
beginsel is dat gewenst, maar of dit ook praktisch uitvoerbaar is staat nog
niet vast.
De uitkomsten van functie-analyse bij de formatievaststelling zullen
kunnen leiden tot aanmerkelijke verschuivingen in formaties en wijzigingen
in de rangsopbouw. Deze veranderingen kunnen op hun beurt gevolgen
hebben voor het aannemings-, het loopbaan- en het bevorderingsbeleid.
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Een en ander zal, rekening houdend met gevolgen ervan voor het functioneren van de krijgsmacht, geleidelijk worden verwezenlijkt.
Voor het formatiebeleid van zowel burgerambtenaren als militairen is
van belang dat de komende jaren de inmiddels ontwikkelde criteria zullen
worden toegepast aan de hand waarvan kan worden bepaald of functies
organieke militaire- of burgerfuncties zijn. Deze voorlopig vastgestelde
criteria worden in eerste aanleg, tot 1 januari 1985, toegepast in zogenaamde
proefvelden binnen de defensie-organisatie. De criteria zullen vervolgens
nader worden vastgesteld en integraal worden toegepast. De personeelsplanning en het loopbaanbeleid voor beide categorieën zullen hiermee
gediend zijn.
Ontwikkeling personeelssterkte
De prognose van het personeelsbestand geeft aan: de huidige en
toekomstige behoefte van de krijgsmacht aan personeel. Deze behoefte
vloeit voort uit de plannen van de krijgsmachtdelen, de Koninklijke marechaussee en het ministerie. De personeelsbehoefte verandert in de planperiode vooral kwalitatief als gevolg van de voortdurend toenemende rol van
de techniek in de krijgsmacht.
Kwantitatief is het personeelsbestand van Defensie sinds 1972 met ruim
16 000 personen verminderd tot 130 500 personen in 1984. Deze vermindering
was mogelijk dank zij het rationaliseren van de organisatie, de werkwijzen
en de materiële middelen. De operationele taak van de krijgsmacht is
hierdoor niet aangetast. Wel is - ook als gevolg van financiële druk - een
discrepantie ontstaan tussen het functiebestand en het personeelsbestand,
waardoor een ongewenste extra belasting is ontstaan voor een deel van
het personeel.
In de planperiode wordt ernaar gestreefd deze discrepantie op te heffen.
Met name in de periode na 1988 zal het totale personeelsbestand een lichte
stijging ten opzichte van 1984 (ongeveer driekwart procent) laten zien. In de
eerste helft van de planperiode wordt deze discrepantie ook verkleind door
een minder grote behoefte. Bij de Koninklijke marine, de Koninklijke
landmacht en het ministerie, waar voorshands nog een zekere mate van
discrepantie blijft bestaan, wordt deze in beginsel gelijkmatig over de
organisatie gespreid. Reorganisaties, invoering van nieuw materieel,
wapensystemen en dergelijke verstoren voortdurend een gelijkmatige
spreiding. De verhouding tussen de aantallen dienstplichtigen, vrijwillig
dienenden en burgerpersoneel zal gedurende de planperiode nagenoeg
ongewijzigd blijven.
De behoefte aan dienstplichtigen zal gedurende de planperiode jaarlijks
ongeveer 45 000 man blijven. Uit het werk van de pas ingestelde Stuurgroep
aanpassing diensttijden zal blijken of in de toekomst geringe verschuivingen
kunnen optreden in de kwantitatieve verhouding tussen dienstplichtigen en
vrijwillig dienenden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

150

Afbeelding 25 Samenstelling defensiepersoneel.
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Afbeelding 26 Overzicht aantallen dienstplichtigen.
OVERZICHT AANTALLEN DIENSTPLICHTIGEN
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N.B.
1. Het «aantal ingeschrevenen» is exclusief migratie/nationaliteitswijzi2. Het «aantal beschikbaar» is het «aantal ingeschrevenen» min het
huidige afkeuringspercentage (25%); er is geen rekening gehouden met
het aantal vrijstellingen.
Zoals uit vorenstaande grafiek blijkt, kan in de behoefte aan dienstplichtigen gedurende de gehele planperiode worden voorzien als:
- de huidige behoefte dezelfde blijft;
- het huidige afkeuringspercentrage niet belangrijk toeneemt;
- het huidige percentage vrijstellingen niet stijgt.
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Bestandsprognose
1984

1988

1993

Koninklijke
marine1
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

15 430
1 437

15819
1 320

15819
1 320

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

16 867
6 445

17 139
6 490

17 139
6 490

Totaal personeel

23 312

23 629

23 629

Koninklijke
landmacht
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

23 879
4 0 785

23 769
4 0 465

24 079
40 905

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

6 4 664
12 907

64 234
12 977

64 984
13 157

Totaal personeel

77 571

77 211

78 141

Koninklijke
luchtmacht
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

13 245
3 565

13 0 2 0
3 465

13 4 8 0
3 565

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

16810
2910

16 485
2915

17 045
3 005

Totaal personeel

19 720

19 400

20 050

Koninklijke
marechaussee
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

3 545
310

3 590
310

3 570
310

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

3 855
158

3 900
158

3 880
158

4 013

4 058

4 038

interservice'organen
800
760
271
196

760
196

Totaal personeel
Centrale organisatie van het minister,
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

!n

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

1 071
4 822

956
4 852

956
4 852

Totaal personeel

5 893

5 808

5 808

56 899
46 368

56 958
45 756

57 708
46 296

Totaal militair personeel
Burgerpersoneel

103 267
27 242

102 714
27 392

104 004
27 662

Totaal personeel'

130 509

130 106

131666

Totaal overzicht Defensie
V r i j w i l l i g dienend militair personeel
Dienstplichtig personeel

1
2

Exclusief de civiele verdediging.
Exclusief Antilliaanse militie.

Personeelsvoorziening
De wijze waarop Defensie voorziet in haar behoefte aan personeel
(beroepsmilitairen voor onbepaalde tijd, beroepsmilitairen voor bepaalde
tijd, dienstplichtige militairen en burgerpersoneel) zal in de planperiode
niet wezenlijk veranderen. Gezien de demografische ontwikkelingen en de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is er geen reden te verwachten dat
Defensie niet zóu kunnen beschikken over het vereiste aantal personeelsleden van de vereiste kwaliteit. Wel kunnen zich problemen voordoen bij het
aantrekken van beroepspersoneel dat over een deskundigheid beschikt
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waaraan ook in de burgermaatschappij grote behoefte bestaat. Hieronder
volgen de gegevens over de jaarlijkse behoefte aan vrijwillig dienende
militairen gedurende de planperiode. Deze gegevens zijn indicatief:
KM
Basis (+)
LBO/MAVO
MBO/HAVO
HBO
VWO
Totaal:

KL

KLU

110

510
1370
235
40
120

10
480
200
20
55

1000

2275

765

—
800
90

—

KMAR

90

90

Totaal

520
2740
525
60
285
4130

De voortschrijdende techniek heeft tot gevolg dat het zich eigen maken
van de vereiste vaardigheid in het onderhouden en bedienen van moderne
wapensystemen steeds meer tijd vraagt. De voor opleiding beschikbare tijd
is, gelet op de huidige duur van de eerste oefening en de duur van sommige
aanstellingen van beroepsmilitairen voor bepaalde tijd, vaak te kort. Naast
het onderzoek naar de mogelijkheid tot variatie in diensttijd voor dienstplichtigen, zal daarom ook worden bezien of de mogelijkheden moeten
worden verruimd om beroepsmilitairen voor bepaalde tijd aan te trekken.
De bedoeling is te komen tot meer flexibiliteit, zodat op de snelle veranderingen in de behoeften doeltreffend kan worden ingespeeld.
Was het tot voor kort nog zo dat bij het aantrekken van «kortverbanders»
betrekkelijk hoge premies een belangrijke rol speelden, thans is die situatie
ingrijpend veranderd. Personeel moet primair worden aangetrokken op
grond van de gebruikelijke, voor militairen geldende bezoldiging en andere
arbeidsvoorwaarden. Zou blijken dat daarvan onvoldoende wervingskracht
uitgaat, dan is er reden voor aantrekkelijker arbeidsvoorwaarden. De
toepassing van «premieverbintenissen» zal zö worden gewijzigd dat de
premies flexibel kunnen worden aangepast aan de situatie op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de tot nu toe gebruikelijke premies in het algemeen
sterk zullen worden verlaagd. Periodiek zal de hoogte ervan zo nodig
worden bijgesteld.
Een ander aspect waaraan in de komende jaren meer aandacht zal
worden gegeven is «horizontale instroming». Ter verhoging van de
slagvaardigheid en uit overwegingen van doelmatigheid zullen alle
krijgsmachtdelen hiervan vaker gebruik maken. Het blijft echter een
aanvulling op de normale personeelsvoorziening.
Personeelssystemen voor personeel beneden de rang van tweede luitenant
bij de Koninklijke marechaussee
Bij het wapen der Koninklijke marechaussee wordt voor de vulling van
de beroepsmarechausseefuncties uitsluitend beroepspersoneel ingezet met
een aanstelling voor onbepaalde tijd, met een minimale verplichting van
zes jaar. Ongeveer vier jaar na de aanstelling worden de kandidaten
geselecteerd voor de onderofficiersopleiding. Marechaussees die niet
worden geselecteerd voor deze opleiding kunnen in aanmerking komen
voor de opleiding tot beroeps-onderofficier bij de Koninklijke militaire
school of bij de Koninklijke kaderschool luchtmacht. Ook kan worden
gestudeerd voor het politiediploma, waarmee de mogelijkheid wordt
geschapen over te gaan naar de rijks- of gemeentepolitie.
Tot omstreeks 1974 verlieten vrijwel allen die niet in aanmerking waren
gekomen voor de onderofficiersopleiding de Koninklijke marechaussee.
Sindsdien geven veel van de niet tot de onderofficiersopleiding toegelaten
marechaussees er de voorkeur aan te blijven in de rang van marechausseeeerste-klasse.
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Mede op verzoek van de Tweede Kamer is de Koninklijke marechaussee
in diezelfde tijd met 300 functies uitgebreid. Het aantal oudere marechaussees is ook daardoor toegenomen. Van de in totaal ongeveer 1850 functies
werden er midden 1983 ongeveer 900 bezet door oudere marechaussees
(tussen 25 en 55 jaar). Dat aantal zal, als geen maatregelen worden genomen,
naar verwachting oplopen tot ongeveer 70 procent van het functiebestand
in 1988. Na dat jaar neemt het aantal af tot ongeveer 60 procent in 1992.
Daarin zal daarna, naar het zich laat aanzien, geen verandering komen.
Het verouderen van het marechausseebestand zou ongunstig kunnen zijn
voor de taakuitoefening van de Koninklijke marechaussee. Onderzocht is
hoe deze ontwikkeling zou kunnen worden omgebogen, bij voorbeeld door
het aantrekken van kortverbandvrijwilligers.
Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat, binnen het bestaande
personeelssysteem, mogelijkheden aanwezig zijn de veroudering op te
vangen en waar nodig tegen te gaan. Zo zijn er maatregelen getroffen om
de doorstroming naar de Koninklijke landmachten de Koninklijke luchtmacht
te stimuleren en de overgangsmogelijkheden naar de gemeente- en
rijkspolitie te bevorderen (de zogenaamde dealvorming in overleg met de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie). De op de overgang naar
de politie betrekking hebbende regelingen zijn inmiddels van kracht
geworden. Deze gelden voorshands voor een beperkte periode: tot 1
januari 1985. Als gevolg hiervan stijgt nu het aantal marechaussees dat
overgaat naar de civiele politie. Interdepartementaal wordt, in verband met
de wijzigingen in de politieopleiding, bezien hoe deze regelingen na die
datum kunnen worden voortgezet. Verwacht wordt dat door deze maatregelen het percentage oudere marechaussees in 1988 en 1992 zal dalen.
Bij het onderzoek is verder gebleken, dat ook aan invoering van andere
systemen-nadelen kleven. Zo leidt een KVV-systeem veelal tot hogere
kosten en biedt het geen zekerheid van voldoende personeel op langere
termijn. Een ander personeelssysteem zal blijkens het onderzoek op lange
termijn nauwelijks bijdragen tot daling van het huidige aantal oudere
marechaussees. Mogelijk zal een ander personeelssysteem wel kunnen
voorkomen dat opnieuw een betrekkelijk groot aantal oudere marechaussees
ontstaat. Het beschikbare personeel - waaronder de oudere marechaussees moet ook veel politionele beveiligingsfuncties vervullen, waarvoor in het
verleden vrijwel steeds jonge marechaussees konden worden ingezet. In
overleg met onder meer de belangenverenigingen zal voor dit korte-termijn
probleem een oplossing worden gezocht. Ook zal opnieuw worden nagegaan
of er mogelijkheden zijn alsnog tot een ander personeelssysteem te komen.
Opleidingen
De krijgsmacht wordt niet ten onrechte wel eens gekarakteriseerd als één
groot opleidingsinstituut. De aard van de krijgsmacht houdt in dat geen
enkele militair bij binnenkomst in de krijgsmacht zonder meer op een
militaire functie kan worden geplaatst. Het civiele onderwijs leidt daarvoor
immers niet op. Daarom leidt de krijgsmacht in vredestijd zelf veel mensen
op. De ongeveer 40 000 dienstplichtigen die ieder jaar binnenstromen
vormen daarbij de grootste groep. Maar ook voor het militaire beroepspersoneel is, gespreid over de loopbaan, een grote verscheidenheid aan
opleidingen nodig. Binnen de krijgsmacht houden ongeveer 9000 militairen
en burgerambtenaren zich volledig met de opleidingen bezig. Het aantal
opleidingen dat Defensie zelf verzorgt bedraagt ongeveer 3000, wat duur
betreft uiteenlopend van één of enkele dagen tot verscheidene jaren.
De opleidingen bij de krijgsmacht zijn bedrijfsgerichte opleidingen. De
meeste zijn vakopleidingen om goed te kunnen functioneren in specifieke
functies. Meer algemene opleidingen, in het bijzonder gericht op de
functies in de eerste fase van de loopbaan, worden gegeven aan het
beroepspersoneel met een aanstelling voor onbepaalde tijd, aan specifieke
instituten als het Koninklijk instituut voor de marine (KIM), de Koninklijke
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militaire academie (KMA), het Opleidingscentrum officieren speciale
diensten, de Luchtmacht officiersschool, de Koninklijke militaire school en
de Koninklijke kaderschool luchtmacht.
De aard, inhoud en omvang van de door Defensie zelf te verzorgen
opleidingen worden bepaald door het verschil tussen de deskundigheid en
de bekwaamheid die nodig is voor functies in de krijgsmacht en het
(civiele) onderwijsniveau van degenen die bij de krijgsmacht in dienst
treden. De te verwachten ontwikkelingen in de behoefte van de krijgsmacht
en in het civiele onderwijs zijn dan ook bepalend voor het opleidingsbeleid
bij Defensie dat, wegens hun eigen aard, per krijgsmachtdeel gestalte
krijgt.
Op centraal niveau wordt het beleid gecoördineerd; tevens is een
stuurgroep belast met het onderzoek naar mogelijkheden voor interservicesamenwerking om de doelmatigheid te bevorderen.
Wijzigingen in de eisen die de krijgsmacht stelt worden in belangrijke
mate veroorzaakt door de invoering van technisch steeds ingewikkelder
wapen- en andere systemen.
In dit verband is vooral de informatietechnologie van belang. Dit vereist
bijzondere aandacht voor het op peil houden van opleidingsdeskundigheid
en toepassing van moderne instructiemiddelen, zoals simulatoren. Ook het
overige personeel behoeft periodieke bijscholing in de vorm van vervolgopleidingen, die leiden tot een «éducation permanente».
De ontwikkelingen in het civiele onderwijs - zoals kort-middelbaar
beroepsonderwijs, certificaten per vak, eventueel op verschillende eindniveaus, naast diploma's als afsluiting van een opleiding, naar elkaar toegroeien van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, en
het tweede-fase-vervolgonderwijs - noodzaken tot herbezinning op de
vooropleidingseisen en tot aanpassing van de krijgsmachtopleidingen. Een
flexibel opleidingssysteem zal de mogelijkheden moeten bieden op de
grotere verschillen van vooropleidingen te kunnen inspelen. Hieraan zal in
de komende tijd de nodige aandacht worden besteed.
Vooropleiding en scholing van diegenen die op de arbeidsmarkt komen,
sluiten vaak onvoldoende aan bij wat voor de vacante functies of vervolgbedrijfsopleidingen wordt gevraagd. Ook voor de krijgsmacht is dat een
probleem. Zij ziet zich daardoor genoodzaakt zelf meer opleidingen te
verzorgen. Zo leidt Defensie momenteel zelf automatiseringsdeskundigen
op.
Daarnaast geeft het civiele onderwijs Defensie mogelijkheden het eigen
personeel extern op te leiden. Dat betreft dan vooral gespecialiseerde
opleidingen die later in een loopbaan moeten worden gevolgd, maar ook
- naast en boven de eigen managementopleidingen aan de stafscholen opleidingen voor het topmanagement van de krijgsmacht. Waar dat
mogelijk en doelmatig is, zal van deze externe opleidingsmogelijkheden
ruimer gebruik worden gemaakt.
Evenals in civiele organisaties van vergelijkbare omvang en complexiteit,
ziet ook de krijgsmacht de noodzaak in een groot aantal officieren een
opleiding op wetenschappelijk niveau te geven. De voorbereiding van een
herzien wetsontwerp Wetenschappelijk Onderwijs bij de Krijgsmacht - over
het door het KIM en de KMA verzorgde onderwijs - vordert goed.
Gezien de huidige, uit 1890 daterende, wetgeving betreffende het militair
onderwijs, de ontwikkelingen in de wetgeving over het civiel hoger onderwijs
en de onduidelijke positie van het wetenschappelijk personeel van KIM en
KMA, is een spoedige totstandkoming van een nieuwe wettelijke regeling
van groot belang.
Het uitgangspunt van de nieuwe wettelijke regeling is dat het wetenschappelijk onderwijs bij de krijgsmacht in een aantal opzichten duidelijk moet
zijn afgestemd op het civiel wetenschappelijk onderwijs. Dat leidt ertoe dat
onze maatschappij in staat is dit militair wetenschappelijk onderwijs beter
te plaatsen en te waarderen. Een voordeel is ook dat de al bestaande
samenwerking met universiteiten en hogescholen formeel wordt vastgesteld
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en zo mogelijk versterkt. Dat maakt het bovendien gemakkelijker samen
programma's van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek uit te werken,
en tentamens afgelegd aan KIM of KMA formeel te erkennen.
Behalve deze wetenschappelijke opleiding omvat het defensie-onderwijs,
evenals het civiele onderwijs, opleidingen die zijn afgestemd op het soort
werk dat wordt gedaan: een hogere beroepsopleiding voor hen die
bestemd zijn voor uitvoerende, leidinggevende functies (de officieren voor
speciale diensten), een middelbare beroepsopleiding voor midden-kaderfuncties (de beroepsonderofficieren) en ten slotte een lagere beroepsopleiding voor de lagere kaderfuncties (de beroepskorporaal). In deze structuur
is op elk niveau de opleiding uitsluitend afgestemd op de door het bedrijf
gestelde eisen en niet tevens, zoals in het civiele onderwijs, op verticale
doorstromingsmogelijkheden. Ook de opleidingen voor dienstplichtigen
dragen het karakter van bedrijfsopleidingen. Zoals eerder is opgemerkt, is
het bij de huidige duur van de eerste oefening niet goed mogelijk dienstplichtigen op te leiden voor hoogwaardiger functies. Een stuurgroep
bestudeert de mogelijkheden daarin verandering te brengen.
Anders dan voor het militair personeel bestaat voor het burgerpersoneel
nauwelijks behoefte aan initiële opleidingen. Het burgerpersoneel wordt in
beginsel uitsluitend aangenomen als, met inbegrip van de genoten vooropleiding, wordt voldaan aan de voor de te vervullen functies gestelde eisen.
De behoefte aan opleidingen voor het burgerpersoneel komt vooral voort
uit de noodzaak van aanpassing aan technologsiche en andere ontwikkelingen. Deze passen in de gedachte van een «éducation permanente», waarin,
naast de behoefte van het bedrijf overwegingen van loopbaanbeleid een
rol spelen. In dat opzicht wordt aansluiting gezocht bij de in 1981 door de
minister van Binnenlandse Zaken uitgebrachte nota «Het opleidingsbeleid
bij de rijksoverheid».
De opleidingsinspanningen voor burgerpersoneel zullen tegen die
achtergrond worden vergroot. Daarbij zal voorrang worden gegeven aan
opleidingen op het gebied van management, beleidsvorming, bestuur en
het interne functioneren van de rijksoverheid. Uiteraard zijn ook hiervoor
de budgettaire mogelijkheden begrensd. Zo enigszins mogelijk zullen
militair en burgerpersoneel gezamenlijk deelnemen aan opleidingen.
Bij Defensie is dus sprake van een veelheid aan opleidingen op verschillende niveaus. De inspanningen op dit gebied en de daaraan verbonden
kosten worden gerechtvaardigd door het grote belang van een goede
opleiding van het personeel. Om duidelijker inhoud te kunnen geven aan
onze verantwoordelijkheid op dit terrein zijn wij voornemens een intern
adviserend orgaan, een Raad voor het Defensie-onderwijs, in te stellen, die
rechtstreeks onder ons zal ressorteren.
Integratie van de vrouw in de krijgmacht
In het kader van het emancipatiebeleid van de overheid besteden wij
bijzondere aandacht aan de integratie van de vrouw in de krijgsmacht. Het
huidige beleid is erop gericht de vrouw dezelfde mogelijkheden te bieden
als de man. In beginsel zijn bij de krijgsmacht alle functies open voor
vrouwen.
De fysieke mogelijkheden van de vrouw leggen beperkingen op aan de
mogelijkheden toe te treden tot de krijgsmacht en daar carrière te maken.
Er wordt gewerkt aan een betere afstemming van keurings-, selectie- en
opleidingseisen op de te vervullen functies. Dit kan de verdere integratie
van de vrouw bevorderen. Of het project Zuiderkruis - met een gemengde
scheepsbemanning - ook op langere termijn wordt voortgezet, rekening
houdend met de uit de evaluatie van de proefperiode 1981-1982 voortgekomen aanbevelingen, wordt bestudeerd. Een beslissing zal worden
genomen mede in het licht van het advies dat wij hebben gevraagd aan de
voorlopige Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht over de integratie
van de vrouw in de krijgsmacht. Op grond van dit advies en van interne
evaluatie zal zo spoedig mogelijk een definitief beleid worden geformuleerd.
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Militair Geneeskundige verzorging
Vanzelfsprekend moet de gevechtskracht zowel in vredes- als oorlogstijd
zoveel mogelijk behouden blijven. Onvermijdelijk komt de militair in
omstandigheden terecht waarin zijn gezondheid gevaar loopt. Om verminderde inzetbaarheid wegens ziekte of verwonding en verliezen aan mankracht
zoveel mogelijk te beperken, is een hierop gerichte geneeskundige verzorging noodzakelijk. Om de militairzo goed mogelijktegen de hem bedreigende
gevaren te beschermen, moet hij in zo goed mogelijke lichamelijke en
geestelijke conditie zijn en blijven. Tevens is het nodig de militair die ziek of
gewond is zo snel en volledig mogelijk te genezen en, indien dit niet
mogelijk is, de verdere geschiktheid of ongeschiktheid voor de militaire
dienst te bepalen. Dit eist een geneeskundig systeem dat rekening houdt
met wat van de militair wordt gevergd en dat in staat is de nodige zorg te
verlenen onder alle omstandigheden waarin de militair kan komen te
verkeren.
Door het ontbreken van zo'n systeem in de civiele sector is het noodzakelijk
te beschikken over een eigen geneeskundig systeem, zodat zowel in
vredes- als in oorlogstijd in de behoeften van de krijgsmacht kan worden
voorzien. Tot dit systeem behoren in eigen beheer aanwezige voorzieningen
die, samen met de bijbehorende steunverlenende administratief-organisatorische elementen, de militair geneeskundige diensten vormen. De door
deze diensten te verlenen zorg reikt aanzienlijk verder dan een uitsluitend
op de arbeidsomstandigheden van het militaire personeel gerichte gezondheidszorg. De militair geneeskundige zorg dient met name een actieve
bijdrage te leveren aan de inzetbaarheid van de militaire mankracht.
Voor het bereiken van het doel van de militair geneeskundige verzorging
- het op peil houden van de vereiste lichamelijke en geestelijke conditie
van het militaire personeel - is van belang dat de militair door de militair
geneeskundige dienst wordt verzorgd. Dit houdt niet in dat de militair
geneeskundige dienst de militair in vredestijd altijd en overal kan verzorgen.
Wel wordt van de militair in beginsel verlangd dat hij gebruik maakt van de
voor hem beschikbare en passende militair geneeskundige voorzieningen.
De doeltreffendheid van de militair geneeskundige verzorging wordt
onder meer bepaald door de wijze waarop deze is gestructureerd. De
structuur die momenteel bij de gevechtsvoering te land wordt gehanteerd
wordt gekenmerkt door een mobiele onderdeelsgeneeskundige dienst bij
de eenheden van het legerkorps en door verplaatsbare geneeskundige
inrichtingen. Bij de behandeling van patiënten ligt het accent op zo snel
mogelijke behandeling van de verwondingen zelf.
Inmiddels zijn er in militair opzicht belangrijke veranderingen opgetreden,
met name op het gebied van wapensystemen (grotere vuurkracht, grotere
uitwerking) en geveschtsvoering (grotere mobiliteit). Hierdoor moet een
wezenlijke wijziging van de militair geneeskundige structuur worden
overwogen. Door het gebruik van moderne wapens zullen het aantal en het
soort verwondingen immers belangrijk wijzigen. Een groter aantal gewonden
zal in een levenbedreigende toestand komen, waardoor in vele gevallen
een levensreddende behandeling vooraf zal moeten gaan aan een meer
gecompliceerde en tijdrovende behandeling van de verwonding. Hierin kan
te velde slechts beperkt worden voorzien.
Er zal derhalve naast een flexiblele en mobiele geneeskundige verzorging
te velde moeten worden gestreefd naar een snel en doeltreffend afvoersysteem voor ernstige gewonden naar volwaardige ziekenhuizen. In het
bestaande geneeskundige systeem is het noodzakelijk dat voor de behandeling maximaal wordt gebruik gemaakt van de bestaande ziekenhuisorganisatie in de nationale sector.
Vrijwel onmiddellijk na het uitbreken van een gewapend conflict zal een
groot aantal gewonden moeten worden afgevoerd naar Nederland. In
verband daarmee is het noodzakelijk dat al in vredestijd een functionerende
poliklinische en klinische hospitaalcapaciteit in eigen beheer aanwezig is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

158

Ook in de nationale sector bestaat zowel in vredes- als in oorlogstijd
behoefte aan militair geneeskundige verzorging. Uit overwegingen van
doelmatigheid moet ook hier zo groot mogelijke samenwerking met de
civiele gezondheidszorg worden nagestreefd.
Een belangrijk aspect hierbij is dat militaire en civiele gezondheidszorg in
oorlogstijd zijn aangewezen op hetzelfde geneeskundige potentieel. Nauwe
samenwerking tussen de militaire en de civiele gezondheidszorg is dan ook
van groot belang. Op dit moment bestaat deze al bij de voorbereiding van
de hospitalisatie van burger- en militaire oorlogsslachtoffers. Het verdient
aanbeveling al in vredestijd zoveel mogelijk op regionaal niveau verdere
vormen van samenwerking te ontwikkelen. De hiervoor geschetste ontwikkelingen en ontwikkelingen in de civiele gezondheidszorg dwingen tot een
bezinning op de bestaande structuur van de militair geneeskundige
verzorging. Wij streven ernaar onze besluitvorming ter zake binnen een
jaar af te ronden.
Personeelszorg
Op het gebied van de personeelszorg zullen de komende jaren de
activiteiten ten behoeve van het personeel dat in bijzondere omstandigheden
verkeert - in het buitenland, aan boord van schepen en in afgelegen
kazernes - prioriteit hebben. In dat kader is besloten de voorgenomen
subsidievermindering voor militaire tehuizen niet te laten gelden voor de
tehuizen in het buitenland. Met ingang van 1984 zullen de subsidies voor
katholieke en protestante militaire tehuizen in Nederland met 25% worden
verminderd. Eind 1986 zal de omvang van deze subsidies opnieuw worden
bezien.
Het bedrijfsmaatschappelijk werk zal in de komende planperiode de
aandacht vragen. Nagegaan zal worden of bepaalde aspecten van het
bedrijfsmaatschappelijk werk kunnen worden geïntegreerd in de uitvoering
van het personeelswerk, of er mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking
tussen het bedrijfsmaatschappelijk werk voor militair- en voor burgerpersoneel, en of bepaalde taken kunnen worden overgenomen door instellingen
in de burgermaatschappij.
Aandacht wordt geschonken aan hetterugdringen van het arbeidsverzuim.
Oorzaken van arbeidsverzuim zijn onder andere de aard van de werkzaamheden en mogelijk de arbeidsomstandigheden. Ook de kloof tussen
functiebestand en personeelsbestand kan een rol spelen. De activiteiten op
dit vlak zullen aansluiten bij de aanbevelingen van de door de minister van
Binnenlandse Zaken ingestelde Stuurgroep arbeidsverzuim. Voor zowel
militair- als burgerpersoneel zal de registratie van het verzuim worden
verbeterd, zodat meer inzicht wordt verkregen in de omvang en de oorzaken
van het verzuim.
Voor allen die tijdelijk werkzaam zijn binnen de krijgsmacht is het door
de ongunstige arbeidsmarkt moeilijk na afloop van de werkelijke dienst aan
de slag te komen. De gebruikelijke activiteiten op het gebied van de
studiebegeleiding en arbeidsbemiddeling blijven daarom noodzakelijk en
zullen waar mogelijk worden geïntensiveerd en verbeterd. In overleg met
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gestreefd naar
een centrale registratie binnen Defensie van de werkloze dienstplichtige
dienstverlaters. Hierdoor zal het mogelijk worden vroegtijdig gegevens ter
beschikking te stellen van de gewestelijke arbeidsbureaus. Vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd,
omdat ook belangstellende bedrijven eerder inzicht kunnen verkrijgen in
het aanbod. Daarnaast genieten ex-dienstplichtigen een voorkeursbehandeling bij sollicitaties naar burgerfuncties binnen het ministerie van
Defensie.
Ook de positie van ouderen in de Defensie-organisatie vraagt de aandacht.
Voor burgerpersoneel van Defensie wordt thans bezien hoe de aanbevelingen van de geruime tijd geleden ingestelde Commissie positie oudere
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ambtenaren kunnen worden uitgevoerd. Bestudeerd wordt of het noodzakelijk en mogelijk is voor oudere burgerambtenaren taken aan te passen en
de werktijd te verminderen. De bestaande activiteiten op het vlak van de
dienstverlating na een voltooide loopbaan zullen in de komende planperiode
worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Het mobilisabele personeel van de krijgsmacht
Terwijl de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht al in vredestijd
grotendeels op oorlogssterkte zijn, geldt voor de Koninklijke landmacht dat
zij in tijd van oorlog zeer sterk groeit. De drie krijgsmachtdelen worden op
volle oorlogssterkte gebracht door het mobiliseren van dienstplichtig" en
reservepersoneel. Dit laatste bestaat uit door de dienstplicht gevormde
reserve-officieren en, voor een kleiner deel, uit gewezen beroepspersoneel.
Van het dienstplichtig- en reservepersoneel met groot verlof heeft maar
een beperkt deel een mobilisatiebestemming. Uiteraard is de meerderheid
van het personeel afkomstig uit de jongste lichtingen groot-verlofgangers.
Voor zover dit personeel langere tijd een mobilisatiebestemming houdt,
wordt zijn inzetbaarheid op peil gehouden door herhalingsoefeningen.
Maar door met name de snelle ontwikkelingen in de krijgsmacht is er
aanleiding reserve-officieren meer voor herhalingsoefeningen op te
roepen. Dit betreft niet het totaal aantal dagen maar de opkomstfrequentie.
Dit hangt samen met de behoefte om korte, aanvullende cursussen te
geven.
Bij veel mobilisabele eenheden worden veel van de belangrijkste functies
vervuld door reserve-officieren. Naast de al genoemde herhalingsoefeningen
en cursussen is het beleid erop gericht door een systeem van selectie en
loopbaanplanning kwalitatief een zo goed mogelijke vulling te bereiken. Dit
houdt in dat veel reserve-officieren vele jaren inzetbaar zullen blijven. Zij
vormen zo een belangrijke kern van de mobilisabele eenheden.
Een bijzondere categorie van het reservepersoneel is het personeel van
het Korps nationale reserve. Dit personeel komt veel vaker onder de
wapenen dat het overige reservepersoneel, zij het dan meestal voor maar
enkele uren. Het personeel verricht de opgedragen taken met grote inzet.
Zoals elders in deze nota is vermeld, ligt het in het voornemen het korps uit
te breiden. In juli 1983 werd daarom met een nieuwe wervingscampagne
begonnen, die blijkens de resultaten - 5000 aanmeldingen in drie weken —
enthousiast is ontvangen.
Het mobilisabele personeel is niet alleen van grote waarde in geval van
oorlog, maar ook doordat het in de Nederlandse samenleving een ruime
ervaring met en betrokkenheid bij de krijgsmacht vertegenwoordigt. Op
deze wijze vervult het een waardevolle brugfunctie tussen maatschappij en
krijgsmacht.
Leeftijdontslag militairen
De algemene ontslagleeftijd van militairen is van oudsher lager dan
elders bij de overheid en in het bedrijfsleven gebruikelijk is. De op grond
van de eigen taak van de krijgsmacht aan militairen te stellen fysieke en
psychische eisen dwingen tot deze lagere ontslagleeftijd. Vele militairen
beschikken echter bij het met leeftijdontslag verlaten van de krijgsmacht
over de capaciteiten die de organisatie nog goed kan gebruiken.
Daarom is - mede uit financiële overwegingen - in de afgelopen jaren
onderzoek verricht naar mogelijkheden om het leeftijdontslag te wijzigen.
Nadat een stuurgroep ter zake rapport had uitgebracht zijn per krijgsmachtdeel studies verricht, die leidden tot voorstellen een categoriale differentiatie
in te voeren bij het vaststellen van de ontslagleeftijd. Een dergelijke
differentiatie voor alle krijgsmachtdelen werd echter uit operationele en
rechtspositionele overwegingen ongewenst geacht. Ook is gebleken dat
besparingen pas op langere termijn zullen optreden. Overigens spelen bij
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het opnieuw vaststellen van de ontslagleeftijden niet alleen operationele en
financiële aspecten een rol. Werkgelegenheidsargumenten en rendementsoverwegingen leggen ook gewicht in de schaal.
Thans worden mogelijkheden uitgewerkt tot verhoging van de ontslagleeftijd bij de Koninklijke Marine. Die is nu 50 jaar. Daarnaast wordt
onderzocht of het mogelijk is dat het personeel van de krijgsmacht nog drie
jaar dient na de gebruikelijke ontslagleeftijden. Over deze nadere uitwerking
zal met de belangenverenigingen van militair personeel op korte termijn
overleg worden gevoerd. Het ontwikkelde beleid zal te zijner tijd worden
geëvalueerd. Mede op basis van de opgedane ervaringen zal dan worden
bezien of en hoe uitvoering kan worden gegeven aan het voornemen
uiteindelijk te komen tot een ontslagleeftijd van 58 jaar.
Gewetensproblemen met betrekking tot kernbewapening
De aanvaardbaarheid van kernwapens als militair middel is in de Nederlandse samenleving al geruime tijd in discussie. Deze discussie gaat de
krijgsmacht niet voorbij. Er zijn ook militairen die problemen hebben met
het bezit en/of het gebruik van kernwapens door Nederland of zijn bondgenoten. Deze individuele problemen kunnen zodanige vormen aannemen
dat sprake is van gewetensproblemen en dat het individu met betrekking
tot zijn functioneren in de organisatie in ernstige geestelijke nood komt. In
ons beleid staat een individuele benadering voorop. Zaken die zozeer de
diepste persoonlijke overtuiging raken kunnen immers alleen met volledig
begrip voor alle achtergronden en overwegingen op de juiste manier
worden behandeld. Uiteraard moeten dan de belangen van betrokkene,
van collega's en van de organisatie zorgvuldig tegen elkaar worden
afgewogen.
Op de gewetensbezwaren, van hen die weigeren aan de kernbewapening
gerelateerde werkzaamheden te verrichten of die uitdrukkelijk aankondigen
dat in voorkomend geval te zullen doen, of dan zelfs alle werkzaamheden
zullen weigeren, gaan wij hier nader in.
Uitgangspunt is dat de krijgsmacht een a-politiek instrument is in dienst
van de regering waarop deze onder alle omstandigheden moet kunnen
rekenen. De krijgsmacht zal de haar opgedragen taken met de haar toegedeelde middelen getrouwelijk moeten uitvoeren. De onmiddellijke en
doeltreffende inzetbaarheid van de krijgsmacht moet overtuigend zichtbaar
zijn voor het eigen personeel en voor de buitenwacht. In de ogen van de
bondgenoten en van mogelijke tegenstanders zal de krijgsmacht een
organisatie moeten zijn waarvan onder alle omstandigheden verwacht kan
worden dat ze haar taak zal verrichten.
Ook de leden van de krijgsmacht zelf en de Nederlandse burgers moeten
ervan overtuigd kunnen zijn dat, wanneer de krijgsmacht moet optreden,
de dan vereiste en rechtmatige bevelen zullen worden gegeven en dat die
opdrachten zullen worden uitgevoerd. Daar de organisatie van de krijgsmacht op haar taak moet zijn afgestemd, ook in personeel opzicht, zal zij
zich in vredestijd moeten voorbereiden op de oorlogssituatie. Daarom
moet de militair in beginsel gereed en bereid zijn alle dan voorkomende
taken te verrichten.
Beperkingen van militairen leveren zowel in tijd van oorlog, wanneer het
aankomt op de volledige inzet van elke militair, als in vredestijd bij de
voorbereiding op de oorlogstaken, problemen op niet alleen van principiële
maar, ook van organisatorische aard. Als die beperkingen samenhangen
met gewetensbezwaren tegen kernwapens, is ook de billijkheid ten opzichte
van de overige militairen in het geding die, eveneens van een geweten
voorzien, alleen het «vuile werk» zouden moeten opknappen.
Ook een militair die op grond van zijn of haar geweten te kennen geeft
taken niet te (zullen) verrichten heeft recht op een individuele benadering.
De eis van inzetbaarheid van de krijgsmacht mag niet zo rigide worden
opgevat dat alleen onmiddellijke dienstverlating voor hem of haar zou
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openstaan. In voorkomend geval zal de militair die daartoe de wens te
kennen geeft, om te beginnen in een positie worden gebracht waarin de
gewetensbezwaren zo min mogelijk belastend zijn.
Het ligt voor de hand dat de militair die zijn of haar bezwaren handhaaft
en voor zich zelf tot de conclusie komt dat hij/zij bepaalde opdrachten
definitief niet kan en zal uitvoeren, de organisatie verlaat. Als op de
betrokken militaire ambtenaar geen wettelijke of contractuele verplichting
om verder te dienen rust, is een verzoek om ontslag voldoende. Anders
wordt een verzoek om ontslag niet ingewilligd dan nadat de aangevoerde
gewetensbezwaren zijn getoetst volgens de daarvoor bestaande procedure.
Als de betrokken militaire ambtenaar geen verzoek tot ontslag indient,
kan Defensie ongevraagd ontslag verlenen. In beginsel zal de ontslaggrond
«ongeschiktheid anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken»
worden gehanteerd, aangezien de militair niet voldoet aan het voor de
geschiktheid wezenlijke vereiste van inzetbaarheid.
Voor dienstplichtige militairen geldt eveneens het vereiste van de
algemene inzetbaarheid. Het vorenstaande is dan ook op hen van toepassing.
Hun status en de duur van de werkelijke dienst brengen evenwel mee dat
zij in een wezenlijk andere situatie verkeren dan de militaire ambtenaren.
Als gevolg hiervan zal de dienstplichtige militair niet in een positie kunnen
worden geplaatst waarin zijn gewetensbezwaren hem zo min mogelijk
belasten.
Voorts geldt dat een dienstplichtige militair geen verzoek om ontslag kan
indienen. Voor hem staat de mogelijkheid open van beroep op de Wet
gewetensbezwaren militaire dienst. Wordt daarop beroep gedaan, dan
wordt de dienstplichtige in afwachting van de toetsing van de gewetensbezwaren door de daartoe ingestelde commissie en de beslissing over het
beroep met groot verlof huiswaarts gezonden.
Ofschoon in het voorgaande niet is gesproken over burgerpersoneel, is
het zeer wel denkbaar dat burgerpersoneelsleden met een soortgelijke
problematiek kunnen worden geconfronteerd. Een wezenlijk verschil is dan
echter dat het inzetbaarheidsvereiste voor hen in de regel niet zal gelden.
Dat betekent dat er meer ruimte is om voor hen een functie te vinden
binnen Defensie waarin hun gewetensbezwaren geen probleem opleveren.
Mocht dit beslist niet mogelijk zijn, dan geldt ook voor hen de hierboven
geschetste gedragslijn. Daarbij zal, net als voor de militaire ambtenaren,
waar nodig en mogelijk hulp worden geboden om de overgang naar een
andere werkkring mogelijk te maken.
De Arbeidsomstandighedenwet
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vervangt de Veiligheidswet1934 en bevat regels ter bevordering van de veiligheid, de gezondheid en
het welzijn van de werknemers in relatie tot hun arbeid. De wet wordt
gefaseerd ingevoerd, bij de overheid vanaf 1984. De wet laat afwijkingen
toe voor arbeid in burgerlijke openbare dienst en is, tenzij anders bepaald,
niet van toepassing op arbeid in militaire dienst.
Na onderzoek van de gevolgen van de Arbowet voor Defensie, zijn wij tot
de slotsom gekomen dat deze in vredestijd - behoudens uitzonderingen
voor operationele onderdelen en omstandigheden - kan worden toegepast
op het defensiepersoneel. Ofschoon de Arbowet formeel niet geldt voor
defensiepersoneel in het buitenland, streven wij ernaar de wet ook daar
zoveel mogelijk toe te passen. Op enkele aspecten van de wet wordt
hieronder nader ingegaan.
Aan de door de Arbowet aan werkgever en werknemers opgelegde
verplichtingen op het gebied van de beleidsvoering zal bij Defensie, door
aanpassingen van de huidige werkwijze, binnen twee jaar volledig kunnen
worden voldaan.
Het geïnstitutionaliseerde «Arbo-overleg» zal, zoals elders in de rijksdienst,
bij Defensie worden gevoerd in de bestaande commissies voor georganiseerd overleg, in de dienstcommissie voor burgerpersoneel en de onderdeelsoverlegorganen voor militair personeel.
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De Arbowet voorziet in deskundige diensten op het gebied van veiligheid,
gezondheid en welzijn. Bij Defensie zullen de taken op het gebied van de
veiligheid worden verricht door de bestaande centrale en locale organen
voor de bedrijfsveiligheid. De bedrijfsgezondheidszorg zal worden behartigd
door de militair geneeskundige diensten en de Rijks Geneeskundige Dienst
te zamen. De wijze waarop in het kader van de Arbowet aandacht moet
worden gegeven aan het aspect «welzijn», bevindt zich nog in een pril
stadium van interdepartementaal overleg.
Het toezicht op de naleving van de Arbowet zal, evenals elders in de
overheidsdienst, berusten bij de Arbeidsinspectie, die ressorteert onder de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Afgezien van de infrastructuurkosten is voor de invoering van de Arbowet
te zijner tijd ongeveer f 1,5 min. initieel initieel alsmede jaarlijks minstens
f2,5 min. aan exploitatiekosten.

G. GEESTELIJKE VERZORGING
In de afgelopen jaren hebben zich in de Nederlandse samenleving
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van religie en
levensbeschouwing. Naast verschijnselen van ontkerkelijking kenmerkt de
samenleving zich door een toenemende verscheidenheid op geestelijk
gebied. Ook andere dan de traditioneel in onze samenleving gewortelde
religies en levensbeschouwingen vragen de aandacht, zoals het hindoeïsme
en de islam.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is de laatste jaren
overleg gevoerd tussen Defensie en de vertegenwoordigers van de
betrokken kerkgenootschappen en het Humanistisch Verbond over aard en
omvang van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. In dit overleg is de
noodzaak van geestelijke verzorging ten behoeve van het personeel van de
krijgsmacht steeds erkend. De lange duur van het overleg is mede veroorzaakt door de sterk afwijkende organisatie en uiteenlopende opvattingen
van de kerkgenootschappen en het Humanistisch Verbond.
De beperkte financiële middelen van de overheid hebben ook gevolgen
voor de geestelijke verzorging. Eind 1982 is daarom overleg gevoerd met
de kerken en het Humanistisch Verbond over wijzigingen in taak, omvang
en structuur van de geestelijke verzorging. Hierbij was de rechtspositie van
de geestelijke verzorgers onderwerp van discussie. Dit overleg heeft niet
tot resultaten geleid. De kerken en het Humanistisch Verbond wilden
namelijk, in verband met het in de regeringsverklaring aangekondigde
algemene gesprek tussen de minister-president en de kerken en levensbeschouwelijke stromingen, eerst de verhouding kerk-staat principieel aan de
orde stellen.
In verband hiermee heeft de minister-president op 10 mei 1983 een
interdepartementale ambtelijke werkgroep ingesteld, die in overleg met de
betrokken instanties aan de bewindspersonen voorstellen moet doen over
het te voeren regeringsbeleid inzake de geestelijke verzorging binnen
overheids- en semi-overheidsinstellingen.
In het licht van de huidige financieel-economische situatie en van de
daarmee samenhangende herbezinning op de grenzen van de verzorgingsstaat, zal deze werkgroep nagaan hoe de primaire verantwoordelijkheid
van de verschillende genootschappen op godsdienstig en levensbeschouwelijk gebied voor de geestelijke verzorging gestalte moet krijgen. Niet
uitgesloten is dat deze genootschappen zullen moeten bijdragen aan de
daaraan verbonden kosten. De werkgroep heeft voorts de opdracht criteria
te ontwikkelen op grond waarvan de overheidssteun aan de geestelijke
verzorging over de verschillende genootschappen kan worden verdeeld.
Ook moet zij aangeven of en hoe godsdienstige en levensbeschouwelijke
stromingen, die thans nog niet deelnemen aan de geestelijke verzorging
binnen overheidsinstellingen, in de toekomst hierbij kunnen worden
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betrokken. Voor de krijgsmacht zal zeker het criterium moeten gelden dat
de zendende instanties de legitimiteit van de krijgsmacht behoren te
erkennen.
De betrokken bewindspersonen beogen op korte termijn aan de hand van
de voorstellen van de werkgroep, een samenhangend beleid voor de
toekomst te bepalen. Aan de hand daarvan zullen wij met de kerken en
andere genootschappen op geestelijke en levensbeschouwelijke grondslag
verder overleg voeren over de toekomst van de geestelijke verzorging
binnen de krijgsmacht.
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Hoofdstuk V. Het materieelbeleid

A. INLEIDING
De uitgangspunten van het in de komende tien jaren te voeren defensiebeleid, zoals uiteengezet in de inleiding van deze nota, vinden uiteraard
overeenkomstige toepassing in het materieelbeleid. Vooral het uitgangspunt
«kwaliteit boven kwantiteit» leidt tot fundamentele accentverleggingen in
het defensie-materieelbeleid.
Centraal in dat beleid staat het in stand houden van met goed en modern
materieel uitgeruste strijdkrachten die hun taken in bondgenootschappelijk
verband op juiste wijze kunnen vervullen. De daarmee gemoeide kosten
stijgen voortdurend. Dat noodzaakt - veel meer dan voorheen - tot kostenbeheersing.
In de afgelopen jaren is het beleid voornamelijk gericht geweest op het
verwezenlijken van het noodzakelijke en omvangrijke vernieuwingsprogramma van de Defensienota 1974. Dank zij de inspanning van zeer velen in de
defensie-organisatie is de instroming van het vele nieuwe materieel goed
verlopen. Niettemin hebben zich enige problemen geopenbaard ten
aanzien van de gereedheid van het materieel. Voor een deel betreft het
aanloopproblemen. Dat is een vrij gewoon verschijnsel bij de introduktie
van nieuw, technologisch geavanceerd materieel. Voor een ander deel
wortelende problemen in een management dat onvoldoende istoegesneden
op de eisen die de instandhouding van het vernieuwde materieel stelt.
Daarom is een grondige heroriëntatie van het materieelmanagement
nodig. Gestreefd wordt naar een meer samenhangend, multifunctioneel
beleid. Dat moet zich uitstrekken over alle fasen van de levensloop van het
materieel en zijn gericht op de beheersing van de zogenoemde levensduurkosten.
Bij het opstellen van de materieelplannen moesten aanzienlijke problemen
worden overwonnen. De uitvoering van het in de Defensienota 1974
neergelegde investeringsplan kwam de laatste jaren onder zware druk te
staan. In de periode 1976-1983 bleef het beschikbare financiële volume
aanzienlijk achter bij het geplande volume door herhaalde ombuigingen
ten laste van de begroting, ondercompensaties en meerkosten als gevolg
van inschakeling van de Nederlandse industrie (zie hoofdstuk VII).
Door de langlopende verplichtingen in de sfeer van de investeringen
moest de oplossing voor de bovenbedoelde problemen noodgedwongen
worden gezocht in kortingen op de materiële exploitatie. Dat kan niet door
blijven gaan. Het beleid voor de komende planperiode is er op gericht
enerzijds de nodige investeringen mogelijk te maken en anderzijds de
materieelexploitatie vootdurend voldoende zeker te stellen. De gevolgen
voor Defensie van de zogeheten RSV-problematiek bemoeilijken dit
overigens wel. Naast nieuwe noodzakelijke investeringen zullen lopende
investeringsprogramma's worden afgerond. Ook zal voorrang worden
gegeven aan het completeren van bestaande systemen. In de meeste
gevallen zal dat tot een betere exploitatie leiden. Daarnaast zal de exploitatie
worden verbeterd door het budget voor de materiële exploitatie te verhogen
op terreinen waar dat hard nodig is en door de eerder genoemde verbetering
van het management. Voor een goed begrip van het te voeren beleid en
van de gepresenteerde cijferopstellingen zijn de volgende kanttekeningen
van belang. Allereerst omvat het door Defensie gehanteerde begrip
materieelexploitatie meer dan alleen elementen welke begrotingstechnisch
onder die post verschijnen, zoals brandstof, aanschaf van reservedelen en
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uitbesteed onderhoud. Een deel van de exploitatie, waaronder ook maatregelen ter verbetering daarvan, wordt als investering aangemerkt. Daarbij
valt te denken aan de pakketten initiële reservedelen bij de aanschaf van
grote wapensystemen. Ook munitie, zeker oefen-munitie is aan te merken
als een element in de exploitatie, hoewel dit binnen Defensie traditioneel
als een investeringspost wordt geboekt. In afwijking van wat buiten
Defensie gebruikelijk is, worden ook bedrijfsmatige vervangingen onder
investeringen begrepen. De omvang van het exploitatie-budget wordt ook
in gunstige zin beïnvloed door een aantal kostenbesparende maatregelen.
In dit verband kan de beperking van materieeltypen worden genoemd,
zoals de standaardisatie op de F-16 bij de Koninklijke luchtmacht en de
standaardisatie op de YPR-765 bij de pantserinfanterie van de Koninklijke
landmacht. Daarvoor worden investeringen gedaan, maar tevens verbetert
de exploitatie daardoor aanmerkelijk. Immers het assortiment reservedelen
kan minder groot zijn en monteurs kunnen doelmatiger worden opgeleid
en ingezet. Ook het afstoten van een aantal verouderde systemen, zoals de
Wolfklasse-fregatten, de Nike-raketten en de Centurion-tanks, leidt tot een
daling van de exploitatie-uitgaven. Deze systemen waren onderhoudsintensief, niet alleen door hun leeftijd, maar ook omdat met doelmatiger
onderhoud bij het ontwerp ervan veel minder rekening is gehouden dan
het geval is bij nieuwe systemen. De vervanging van voertuigen met
bezinemotoren door met dieselmotoren uitgerust materieel en het lager
verbruik van sommige vervangende systemen leiden tot een daling van het
brandstofgebruik. Een belangrijk deel van de totale exploitatie-uitgaven
vormen die voor de personele exploitatie. Een groot deel van het personeel
werkt immers aan onderhoud en herstel van materieel. Ook daarbij zal
worden gestreefd naar grotere doelmatigheid.
In internationaal verband zal het materieelbeleid blijven toegespitst op
het verbeteren van standaardisatie en interoperabiliteit. De wegen daarheen
liggen in gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling, produktie, aanschaffing
en instandhouding. Twee uitgangspunten spelen daarbij een rol. De
verschillende strijdkrachten van het bondgenootschap moeten zo goed
mogelijk kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen. Daarnaast kunnen
belangrijke kostenbesparingen op materieelgebied worden bereikt door
een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak. In Navo-verband wordt
hiernaar gestreefd in de Conference of National Armaments Directors
(CNAD), in Europees verband binnen de Independent European Programme
Group (IEPG) en in de Eurogroep. Politieke betrokkenheid bij deze samenwerking is een voorwaarde voor het slagen ervan.
Wij hechten veel waarde aan deze fora. De "kosten van moderne (wapen)systemen stijgen per «generatie» aanzienlijk. Het is daarom noodzakelijk
dat de materieelsamenwerking binnen de Navo en binnen de Europese
groepen meer dan tot nu toe gestalte gaat krijgen. Ook is een betere
samenwerking en taakverdeling op dit gebied tussen de Verenigde Staten
en de Europese landen nodig. Nederland zal hiertoe nieuwe voorstellen
doen, onder meer tijdens het voorzitterschap van de IEPG, dat van 1984 tot
1986 zal worden bekleed. Het bereiken van een meer evenwichtige situatie
op het terrein van defensie-materieel-opdrachten tussen de Verenigde
Staten en West-Europa is uitgangspunt voor het te voeren beleid. Het laten
voortduren van de bestaande onevenwichtigheid zal in toenemende mate
de politieke eensgezindheid van het bondgenootschap kunnen ondergraven.
In gezamenlijk overleg zullen de Europese landen en de Verenigde Staten
echt inhoud moeten geven aan het begrip «Two-way-street». Dat betekent,
dat de regeringen ernaar moeten streven, over en weer bij elkaar orders
van dezelfde omvang en technologisch gehalte te plaatsen.
Nationaal zal het materieelbeleid meer zijn gericht op het belang van de
Nederlandse economie. Alleen al de grootte van het bedrag dat jaarlijks
aan defensiematerieel wordt besteed, dwingt ertoe meer rekening te
houden met de nationale industrie. Defensie zal daarbij inspelen op het
industriebeleid. De mogelijkheden tot inschakeling van het Nederlandse
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bedrijfsleven zijn echter niet onbeperkt. De beleidsruimte wordt bepaald
door GATT-, EEG- en rijksregelingen. Ook is de Nederlandse industrie niet
in alle gevallen toegerust om in de behoeften van Defensie te kunnen
voorzien. Voorts zijn er grenzen aan meerkosten die niet zelden zijn
verbonden aan inschakeling van de Nederlandse industrie. Daarnaast zijn
er soms politieke belemmeringen, bij voorbeeld indien een opdracht niet
past binnen het industriebeleid of indien door plaatsing van defensie-opdrachten bepaalde takken van de industrie daarvan teveel afhankelijk
zouden worden. Dan zal steeds overleg worden gepleegd met de betrokken
ministers. Ook het wapenbeheersings- of wapenexportbeleid stelt grenzen
in verband met mogelijk ongewenste ontwikkelingen. Niettemin zal het
materieelbeleid binnen de gesignaleerde grenzen zijn gericht op het zoveel
mogelijk betrekken van het Nederlandse bedrijfsleven bij defensie-opdrachten, in het bijzonder wat betreft onderzoek en ontwikkeling, produktie en
onderhoud. Dit zal uiteraard gebeuren in harmonie met het beleid van de
minister van Economische Zaken.
In het navolgende zal op alle genoemde aspecten van het defensie-materieelbeleid uitvoerig worden ingegaan. Daarna zullen de materieelplannen
van de krijgsmachtdelen worden uiteengezet.

B. INTERNATIONALE SAMENWERKING
Algemeen.
Internationale samenwerking op materieelgebied is noodzakelijk, omdat
de verschillende strijdkrachten van het bondgenootschap zo goed mogelijk
moeten kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen. Gestandaardiseerd
of in ieder geval interoperabel materieel is daartoe nodig. Daarnaast
kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden bereikt door een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak, niet alleen op het gebied van produktie en
aanschaf, maar ook bij onderzoek, ontwikkeling en de instandhouding. Er
zijn ook aanzienlijke besparingen in de opleidingen te bereiken door zo'n
gezamenlijke aanpak. Dat alles is zeker in een tijd waarin in vrijwel alle
lid-staten budgettaire problemen bestaan, belangrijk voor het in stand
houden van de noodzakelijke gevechtskracht van de strijdkrachten van het
bondgenootschap.
Voor het verwezenlijken van zo'n samenwerking zijn goede structuren
benodigd. Op systematische wijze, op grond van gezamenlijke operationele
concepten, moeten bindende afspraken worden gemaakt over aan materieel
te stellen eisen. De praktijk heeft geleerd dat samenwerking alleen lukt als
op grond van een gezamenlijke behoeftestelling zeer vroeg een principeovereenstemming over een bepaald project kan worden bereikt. Met de
totstandkoming binnen de Navo van de zogenaamde Nato Armaments
Planning Review (NAPR) en het Periodic Armaments Planning System
(Paps) zijn voor dit doel nuttige instrumenten geschapen.
Het is niet eenvoudig alle of een aantal lid-staten voor een bepaald
project op één lijn te krijgen. Elke lid-staat heeft - naast eigen operationele
concepten - een eigen, nationaal materieelbeleid. Daarbij spelen factoren
een rol als bescherming of instandhouding van eigen industrieën, industriepolitiek in het algemeen en werkgelegenheids- en betalingsbalansoverwegingen. Dit soort factoren staat dikwijls een gezamenlijke aanpak meer
in de weg dan verschillen in operationele concepten of een gepland tijdstip
van aanschaf. Het vroeg vaststellen en harmoniseren van nationale
materieelbehoeftes en het komen tot een gezamenlijk operationeel concept
voor een (wapen)systeem is daarom vaak moeilijker dan in theorie lijkt.
Juist voor de kleinere landen is een goede samenwerking op dit gebied
noodzakelijk. Alleen op deze manier is het voor hen mogelijk te komen tot
produktieseries van zo'n omvang, dat aanschaf betaalbaar is. In samenwerkingsverband kunnen zij zich ook verzekeren van zo'n aandeel in gezamenlijke
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ontwikkeling en produktie, dat ook de in deze landen aanwezige, vaak
gespecialiseerde, defensie-industrie zich op een economisch en technologisch verantwoorde wijze kan blijven ontplooien. De economischeteruggang
heeft tot een agressiever verkoopbenadering door de grote bondgenoten
geleid. Bundeling van belangen met kleinere bondgenoten is één van de
instrumenten om gezamenlijk in een betere uitgangspositie te geraken.
De praktijk leert echter dat echte materieelsamenwerking zonder de
actieve deelneming van één of meer grotere producerende landen nauwelijks
kans van slagen heeft. De grote landen hebben overigens minder belang
bij een goed gestructureerde samenwerking dan de meer afhankelijke
kleinere landen. Het belang van de grotere landen bij samenwerking is
vooral dat zij op die manier een voorkeur kunnen bewerkstelligen voor hun
produkten omdat deze dan ook door de andere partnerlanden als standaard
Navo- of Europees materieel worden aanvaard. Daardoor kunnen zij hun
eigen - vaak al grote - produktieserie vergroten en tot verdere kostenbesparing komen. Willen kleinere landen een rol spelen, dan is op nationaal
niveau niet alleen een goed samenspel tussen alle betrokken ministeries
nodig maar ook tussen de overheid als geheel en de nationale industrieën.
Daarbij moet aandacht worden besteed aan onderzoek en ontwikkeling en
de hierbij behorende informatie-uitwisseling, en aan afspraken over
produktieverdeling en verwervingsprocedures. Het is ook nodig - meer dan
tot dusver het geval was - aandacht te schenken aan vroegtijdig internationaal overleg tussen de industrieën. Om te voorkomen dat de eigen industrie
achter raakt en mogelijkheden voor deelneming aan ontwikkeling en/of
produktie misloopt, moet dat overleg bij voorkeur parallel lopen met het
overleg tussen de betrokken overheidsinstellingen. Op deze aspecten zal in
de paragraaf «Defensie en de Nederlandse industrie» uitvoerig worden
ingegaan.
Er lijkt strijdigheid te bestaan tussen het streven naar een zo groot
mogelijke internationale materieelsamenwerking en het streven de Nederlandse industrie zoveel mogelijk bij defensie-orders te betrekken. Beide
uitgangspunten zijn echter zeer wel te verenigen, omdat het beleid er op
zal zijn gericht in de Nederlandse behoeften te voorzien door opdrachten zo
veel mogelijk onder te brengen bij die sectoren van de industrie die
internationaal concurrerend kunnen optreden. Een redelijke inbreng in de
internationale materieelsamenwerking is alleen mogelijk vanuit een
levensvatbare defensie-industrie. In het internationaal overleg zal er
daarom bij Navo-partners op worden aangedrongen dat zij hun overeenkomstige opdrachten bij die sectoren plaatsen. Als compensatie daarvoor
kan Nederland dan aansluiten bij de materieelprojecten die in andere
sectoren bij de betrokken Navo-partners lopen.
Het internationaal overleg over materieelsamenwerking speelt zich in
een aantal fora van verschillende samenstelling af. Over research, ontwikkeling en de verwerving van conventioneel defensiematerieel wordt in
Navo-verband gesproken in de Conference of National Armaments Directors
(CNAD), in Europees verband in de Independent European Programme
Group (IEPG) en tot zekere hoogte in de Eurogroep, met name in de
subgroep Euronad. Op logistiek gebied wordt in de Navo overlegd in de
Senior Nato Logisticians Conference (SNLC). De uitvoering gebeurt in
zogeheten Nato-produktion and Logistic Organisations (NPLO's). Gezien
zijn algemene taakstelling is de Nato Maintenance and Supply Organisation
(Namso) daarbij belangrijk. In Europees verband wordt logistiek in het
verband van de Eurogroep in de subgroep Eurolog samengewerkt. Ook in
de West-Europese Unie worden door het Standing Armaments Committee
activiteiten op het gebied van defensiematerieel ontplooid. Deze activiteiten
beperken zich tot werkzaamheden, die voor de CNAD en de IEPG van
waarde zijn zoals bij voorbeeld economische studies. Ook in het zogenaamde
Finabel-overleg tussen de stafchefs van de landmachten van een aantal
Europese landen is overleg over harmonisering van operationele behoeften
gaande. Daarnaast bestaan er nog ad hoc multilaterale of bilaterale
samenwerkingsverbanden.
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Samenwerking in de Navo
In de CNAD wordt gepoogd de materieelsamenwerking voor de langere
termijn in de gehele Navo gestalte te geven. Het bijeenbrengen en zo
mogelijk onderling afstemmen van de nationale materieelvervangingsprogramma's gebeurt met behulp van de NAPR. Daarin kunnen mogelijkheden
voor samenwerking worden onderkend. De procedure om die mogelijkheden
te verwezenlijken is neergelegd in het Paps. Daarmee worden de projecten
vanaf de ontwikkelingsfase stap voor stap begeleid. Nederland neemt met
overtuiging deel aan deze processen, omdat juist hier mogelijkheden
bestaan ten volle te worden betrokken bij de besluitvorming over en
deelneming aan belangrijke gezamenlijke projecten.
Het SNLC is binnen de Navo het belangrijkste orgaan op het gebied van
de zogenaamde «consumer logistics». Het heeft vooral tot taak vorm te
geven aan en toezicht te houden op logistieke besluitvorming in het
verband van de Navo lange termijn planning. Nederland streeft met kracht
naar een zo groot mogelijke internationale logistieke samenwerking. Die
kan worden bevorderd door zo goed mogelijke samenwerking binnen de
SNLC. Hierbij kan ook een grotere mate van materieelstandaardisatie
ondersteunend werken. Om het mogelijk te maken dat voor wapensystemen,
die door twee of meer Navo-partners worden gebruikt, het onderhoud, de
aanschaf en beheer van reservedelen gezamenlijk ter hand wordt genomen
is in Navo-verband de Namso ingesteld. Het doel is zowel in vredes- als in
oorlogstijd een zo groot mogelijke doelmatigheid van de logistieke steun
aan de strijdkrachten te bewerkstelligen. Nederland hecht grote waarde
aan de kostenbesparende mogelijkheden die deelneming aan de Namso
biedt bij de instandhouding van gezamenlijke systemen en zal zich actief
blijven inzetten bij de werkzaamheden van deze logistieke organisatie.
De IEPG
DelEPG werd in 1976 opgericht om gestalte te geven aan een doeltreffende
Europese samenwerking op het gebied van defensiematerieel. Pogingen
deze samenwerking te bereiken in de Eurogroep hadden onvoldoende
resultaat. Frankrijk neemt namelijk niet deel aan het werk van de Eurogroep.
Het inzicht dat voor de gewenste materieelsamenwerking actieve deelneming van Frankrijk nodig zou zijn, leidde tot deze niet aan de Navo gebonden
onafhankelijke samenwerkingsorganisatie. De groep staat onder leiding
van de betrokken staatssecretarissen van Defensie van de leden-landen en
op ambtelijk niveau onder leiding van «National Armament Directors». De
doelstellingen van de groep zijn:
- een meer doelmatig gebruik van beschikbare middelen voor onderzoek,
ontwikkeling en verwerving van defensiematerieel;
- toenemende materieelstandaardisatie;
- versterking van het Europese element op defensie-materieelgebied in
de verhouding Europa/Noord-Amerika;
- handhaving van een gezonde basis voor defensie-industrie en technologie in West-Europa.
Voor een juiste onderlinge afstemming van de bij de lEPG-landen
aanwezige materieelbehoeften en om mogelijkheden tot samenwerking te
onderkennen, wordt jaarlijks het zogenaamde lEPG/Equipment Replacement
Schedule opgesteld. Hoewel de IEPG strikt genomen onafhankelijk van de
CNAD werkt, worden om zoveel mogelijk in lijn met de Navo-materieelplannen te blijven procedures van het Paps gehanteerd. De inmiddels door
de IEPG uitgewerkte procedures en regelingen voor de werkverdeling bij
onderzoek, ontwikkeling en produktie en die voor de concurrentie en
compensatie, vooral voor de kleinere landen van belang, kregen tot nu toe
slechts de status van uitgangspunten. Pogingen tot bindender afspraken te
komen, stuiten tot nu toe op een zekere mate van onwil bij de grotere
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landen in de groep. Die voelen meer voor gezamenlijke projecten op
ad-hoc basis, omdat hen dat meer mogelijkheden biedt voor eigen ontwerpen
of produkten. Nederland zal blijven streven naar een meer geformaliseerde
structuur en verdere uitbouw van de IEPG en zich inzetten voor een daartoe
onmisbaar geachte grotere politieke betrokkenheid van de leden-landen.
Een belangrijk doel van de IEPG is de instandhouding van een gezonde,
dus ook Nederlandse, Europese defensie-industrie. Dat is belangrijk voor
een grotere inbreng van Europese zijde tegenover Noord-Amerika. De
omvang van de Europese defensie-industrie is op dit moment groter dan
overeenkomt met de behoefte van de Navo. Gelet op de uitgangspunten
van wapenbeheersing en een terughoudend exportbeleid volgens de
criteria neergelegd in de Ontwapeningsnota 1975 moet die discrepantie als
te groot worden beschouwd. Zelfs wanneer een zeker evenwicht tot stand
zou komen in de defensie-aanschaffingen tussen de Verenigde Staten en
West-Europa, dan nog blijft er - gelet op de aanwezige capaciteit - een
zekere behoefte aan export bestaan voor een aantal Europese defensieindustrieën. Omdat in deze tijd regeringen, onder meer uit overwegingen
van nationale werkgelegenheid, de betrokken industrieën steunen, zal dat
voorlopig blijven leiden tot produktie van een te grote verscheidenheid aan
gelijksoortige wapensystemen. Het gevolg daarvan zal onvoldoende
standaardisatie zijn en voor de Europese landen als geheel kostenverslindende duplicatie bij de produktie van diverse materieelsoorten. Hoewel een
zekere concurrentie voor de klant - Defensie - gunstig is, leidt een en ander
tot te hoge uitgaven voor de economieën van de leden-landen.
Om een en ander bij te sturen zal - naast een verbetering van de zogenaamde «Two-way-street» voor defensiematerieel tussen de Verenigde
Staten en West-Europa - een betere samenwerking tussen de betrokken
Westeuropese industrieën nodig zijn. De leden van de IEPG zullen moeten
pogen tot een betere structurering en onderlinge afstemming van de
defensie-industrie te komen. Nederland wil dit in de IEPG bespreekbaar
maken. Medewerking van de industrie zelf is daartoe uiteraard onontbeerlijk.
De contacten tussen de IEPG en de industrie zouden op een of andere wijze
moeten worden geformaliseerd. De vraag is zelfs of op een zo belangrijk
terrein pogingen tot structurering en harmonisering kunnen slagen zonder
betrokkenheid van de Europese Gemeenschap. Die zou in feite als enige de
noodzakelijke deskundigheid moeten hebben om operaties van dergelijk
belang en omvang met enige kans op succes te beginnen. Onderzocht zal
worden of hiervoor in EG-verband consensus valt te bereiken.
Een hechtere Europese samenwerking zal tevens mogelijkheden bieden
de gezamelijke wapen- en toeleveringsindustrieën meer in een veiligheidspolitiek verband te plaatsen. Daarbij kunnen dan, meer dan nu, ook
overwegingen van wapenbeheersing en wapenexport worden betrokken.
Een beter gestructureerde defensie-industrie zal aanzienlijk minder dan nu
zijn gedwongen tot wapenexporten naar niet Navo-landen om de minimaal
bedrijfseconomisch noodzakelijke produktie te verwezenlijken. Ook de
geschetste bredere benadering van de gezamenlijke ontwikkeling en
produktie van wapensystemen vereist een grotere politieke betrokkenheid
van de leden van de IEPG, zeker als te zijner tijd coördinatie met de Europese
Gemeenschap mogelijk blijkt. Een politieke impuls in de IEPG is van het
grootste belang om de nu hier en daar opgetreden stagnatie te doorbreken
en het werk van de IEPG te verbreden. Tijdens het voorzitterschap van de
IEPG dat Nederland van 1984 tot 1986 zal bekleden, zullen hiertoe aanzetten
worden gegeven.
Transatlantische dialoog
Het streven van de IEPG om in de voorziening van defensiemateriaal een
tegenwicht te vormen voor het nog zeer nadrukkelijke Amerikaanse
overwicht vereist in de eerste plaats een betere Europese samenwerking.
Vanuit deze samenwerking kan verder worden gebouwd aan overleg met
in het bijzonder de Verenigde Staten om tot bindende afspraken te komen
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over een betere verdeling van de produktie van defensiematerieel. Dit
overleg, ook wel de «transatlantische dialoog» genoemd, wordt aan
Europese zijde in principe vanuit de IEPG gevoerd. In 1978 deed de toenmalige Amerikaanse directeur defensiematerieel dr. Perry in het CNAD zijn
«Triad proposal», met het doel een nieuwe impuls te geven aan de transatlantische samenwerking en de verwezenlijking van de «two-way-street».
Het voorstel bestaat uit de volgende elementen:
- Bilaterale overeenkomsten. De verschillende lEPG-landen zullen bilaterale
overeenkomsten, zogenaamde «memoranda of understanding» (MOU) met
de Verenigde Staten afsluiten. Deze overeenkomsten hebben mede tot doel
de Europese industrieën in staat te stellen onder gelijke voorwaarden te
opereren op de Amerikaanse defensiemarkt en omgekeerd de Amerikaanse
industrieën op de Europese defensiemarkt.
- «Dual-production». Door de Verenigde Staten zal ontwikkeld en onlangs
in produktie genomen of binnenkort in produktie te nemen defensiematerieel
voor licentieproduktie in Europa ter beschikking worden gesteld. Van
Europese kant zal op dezelfde wijze worden gehandeld. Dit staat bekend als
«dual-production». Zo ontstaat een situatie die niet alleen gunstiger is voor
standaardisatie en overdracht van technologie, maar die ook op korte
termijn kan bijdragen aan het bereiken van meer evenwicht in het transatlantische goederenverkeer. Overigens ontstaat bij de «dual-production»
wel een merkwaardig en ongewenst nevenverschijnsel. Immers aanschaffers
van niet-producerende landen kunnen beide produkten commercieel tegen
elkaar uitspelen en daarmee de bedoeling van de «Triade» ondergraven.
- «Family of weapons concept». De IEPG en Noord-Amerika zullen voor de
langere termijn proberen te komen tot een verdeling van de verantwoordelijkheden voor de ontwikkeling van de voor de Navo benodigde soorten
defensiematerieel. Dit is de «family of weapons»-benadering. Eenmaal
ontwikkeld, zullen wederzijds de produktierijpe ontwerpen voor «dual-production» beschikbaar worden gesteld.
Tot dusver heeft dit overleg zich, mede door het nog ontbreken van de
daarvoor noodzakelijke goede Europese samenwerking, beperkt tot een
samenspraak over de bestaande hindernissen.
Het dusver belangrijkste geboekte resultaat is de mogelijkheid de
Amerikaanse wetgeving in het verband van de «Buy American Act», onder
andere de «Specialty Metals Act», terzijde te stellen. Dat stelt de defensieindustrieën van de lEPG-landen in de gelegenheid in principe onder gelijke
voorwaarden op de Amerikaanse defensiemarkt te concurreren. Wil men
deze mogelijkheid zo goed mogelijk benutten dan is een gezamenlijk
optreden van de IEPG tegenover de Amerikaanse overheid nodig. Wij
achten de transatlantische dialoog van het grootste belang, niet alleen om
een verbeterd «evenwicht» te bereiken, maar vooral ook omdat een goede
afstemming met de Verenigde Staten op dit terrein zal bijdragen aan een
beter gestructureerde defensie-industrie in de Navo als geheel en zo een
nieuwe aanzet kan geven voor standaardisatie en interoperabiliteit.
De Eurogroep
De Eurogroep bestaat uit de ministers van Defensie van de Europese
Navo-landen met uitzondering van Frankrijk. Het is een informeel orgaan
dat zich aanvankelijk richtte op verbetering van het Europese aandeel in de
Noord-Atlantische defensie-inspanning. De groep kent een aantal subgroepen, waaronder een aantal speciaal gericht op de materiële sector zoals
Eurocom, Eurolongterm, Euronad en Eurolog. Drie van deze subgroepen
staan onder Nederlands voorzitterschap. Euronad heeft zich sinds de
oprichting van de IEPG beperkt tot begeleiding bij de ontwikkeling van de
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Europese materieelsamenwerking met de mogelijkheid deze op het niveau
van ministers van Defensie in beschouwing te nemen. De activiteiten op
het gebied van de logistieke samenwerking in Eurolog zijn vooral gericht
op het opstellen van richtlijnen voor die samenwerking bij grotere wapensystemen. Wij zullen onze actieve rol binnen de Eurogroep voortzetten.
Andere vormen van samenwerking
Hoewel voorkeur wordt gegeven aan samenwerkingsverbanden als de
CNAD, de IEPG en de Eurogroep, blijken in de praktijk vaak sneller en
doeltreffender resultaten te behalen door middel van bi- of multilaterale
samenwerking. Wij zien het nut van dergelijke vormen van samenwerking
en erkennen dat op deze wijze uitstekende resultaten zijn te boeken. Deze
vormen van samenwerking moeten echter wel worden bezien als een soms
noodzakelijk startpunt voor bredere samenwerking. De mogelijkheid voor
andere lid-staten om onder redelijke voorwaarden te kunnen toetreden
moet daarom in principe aanwezig zijn. Ideaal is de toetreding van zoveel
mogelijk lEPG-landen met dezelfde operationele behoeften aan een
bepaald project.
Werkelijke materieelsamenwerking heeft zoals al gesteld zonder deelneming van een of meer grote producerende landen nauwelijks kans van
slagen. Om de Nederlandse inbreng zoveel mogelijk zeker te stellen, hetzij
door zelfstandige deelneming, hetzij door gecontroleerde belangenbehartiging door een ander land, is het gewenst om tenminste met enige grotere
landen bilaterale overeenkomsten tot samenwerking af te sluiten. Met de
Verenigde Staten is dit gebeurd in de vorm vaneen bilateraal «Memorandum
of Understanding», waarin naast regelingen voor samenwerking bij
onderzoek, ontwikkeling en produktie van defensiematerieel, ook de
genoemde mogelijkheden tot (gedeeltelijke) terzijdestelling van de «Buy
American Act» werden vastgelegd. Ook met de Bondsrepubliek Duitsland
werden afspraken voor bilaterale samenwerking gemaakt en vastgelegd in
een formele briefwisseling op het niveau van staatssecretarissen. Ten
slotte bestaat met Canada een overeenkomst op het gebied van onderzoek,
ontwikkeling en produktie. In de komende periode zal worden nagegaan of
nog een aantal bilaterale samenwerkingsovereenkomsten kan worden
afgesloten. Daarbij is met name te denken aan Groot-Brittannië, Frankrijk
en Italië.
Wanneer andere kleinere partnerlanden zulke overeenkomsten met
Nederland zouden wensen, bestaat in principe bereidheid die te bevorderen.
In het algemeen zal Nederland zich hierbij op het standpunt stellen dat ook
deze samenwerkingsovereenkomsten tot andere landen moeten kunnen
worden uitgebreid. Succesvolle voorbeelden van zulke samenwerkingsverbanden zijn het «Tripartite» mijnenjagersproject met België en Frankrijk en
het F-16-project.
Hulp aan bondgenoten
Een bijzonder aspect van de internationale samenwerking is steunverlening aan economisch zwakkere bondgenoten. In het verband van het
bondgenootschap wordt gestreefd naar een gecoördineerde aanpak van
deze steunverlening. Nederland heeft steeds naar vermogen aan die
steunverlening bijgedragen, met name door de overdracht van af te stoten
elders nog bruikbaar materieel, door hulpverlening op technisch", opleidingsen logistiek gebied en door assistentie bij de aanschaf van nieuw materieel.
Dit beleid zal zoveel mogelijk worden voortgezet, waar nodig in overleg
met andere betrokken departementen en overeenkomstig daarvoor
geldende regelingen.
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C. DEFENSIE EN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE
Algemeen
Defensie plaatst per jaar gemiddeld voor zo'n f 4 mld. bestellingen voor
typisch militaire goederen en diensten. Zij variëren van volledige (wapen)systemen als schepen, tanks en vliegtuigen tot munitie voor handvuurwapens.
Ongeveer 60%, zo'n f2,4 mld., wordt gemiddeld in Nederland besteld.
Gelet op dat bedrag is het duidelijk, dat hiermee zowel voor Defensie als
voor de Nederlandse industrie grote belangen zijn gemoeid. In deze tijd
van economische crisis, die ons land vrij zwaar treft, zal scherper dan
voorheen worden gelet op mogelijkheden de Nederlandse industrie in te
schakelen voor defensie-opdrachten. Er bestaat natuurlijk een duidelijke
spanning tussen dit laatste voornemen en het uitgangspunt dat defensiegelden zo doelmatig mogelijk moeten worden besteed aan dat wat voor de
taakvervulling van de krijgsmacht nodig is. Zoals al in de inleiding bij dit
hoofdstuk gesteld, zijn de mogelijkheden de Nederlandse industrie in te
schakelen niet onbegrensd. De kosten kunnen dat onmogelijk maken,
omdat ook de voor deze kabinetsperiode geldende interdepartementale
«meerkostenregeling» voor prijsverschillen grenzen heeft. GATT-, EG of
rijksregelingen bepalen ook mede de beleidsvrijheid een order in eigen
land te plaatsen.
Een vergroting van de hoeveelheid orders, door Defensie in eigen land te
plaatsen, is gelet op de grote bedragen die ermee zijn gemoeid, gunstig uit
een oogpunt van werkgelegenheid, betalingsbalans, industrie-politiek en in
sommige gevallen in verband met mogelijkheden voor export. Toch kan
hier een spanning optreden tussen veiligheids-politieke oogmerken en
sociaal-economische overwegingen. Het eventueel uitbreiden van de
defensie-industrie staat soms op gespannen voet met het streven naar
wapenbeheersing. Ook wapenexporten naar derde landen moeten zorgvuldig op hun merites worden bezien en soms afgeremd.
In een aantal gevallen zal bij een te plaatsen order moeten worden
overwogen of het betrokken bedrijf daardoor in verband met noodzakelijke
bijzondere investeringen niet te afhankelijk zou raken van vervolgorders
van Defensie. Immers juist in een moeilijke tijd voor het bedrijfsleven, zou
zo'n afhankelijkheidssituatie er toe leiden, dat Defensie onder sterke druk
komt te staan vervolgorders te plaatsen. De Nederlandse krijgsmacht zou
dan een structuur kunnen krijgen, die te veel is beïnvloed door de mogelijkheden van de Nederlandse industrie in plaats van door de militair-operationele eisen, die voorvloeien uit de in het bondgenootschap afgesproken
taken.
Ook speelt bij de beslissing orders al of niet in eigen land te plaatsen
mee, of het gewenst is een bepaalde industrietak al dan niet te steunen. De
Nederlandse industriepolitiek is daarbij belangrijk, evenals de overweging
van Defensie niet eenzijdig afhankelijk te willen zijn van bepaalde andere
landen. Het handhaven of versterken van sommige industrietakken of
bedrijven kan ook van belang zijn voor een goede Nederlandse inbreng en
deelneming aan internationale samenwerkingsprojecten op defensiegebied.
Ook de industriële samenwerking in de «Two-way street» kan bij die
beslissing een rol spelen.
Met inachtneming van alle genoemde afwegingen wil Defensie de
Nederlandse industrie zoveel als mogelijk en wenselijk bij zijn opdrachten
betrekken. Een en ander zal gebeuren in nauw overleg met de andere
betrokken ministeries. Aangezien defensiematerieel vaak technologisch
geavanceerd is, kunnen defensie-orders, mede door uitstralingseffecten,
een belangrijke bijdrage leveren aan het industriebeleid. Dat zou ook in
overeenstemming zijn met de adviezen van de Adviescommissie inzake het
industrieel beleid (commissie-Wagner). Waar defensie- en industriebelangen
elkaar ontmoeten zal actief worden gezocht naar mogelijkheden om bij te
dragen aan de levensvatbaarheid van met name die industriesectoren, die
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uit een oogpunt van speerpunt", sector- en innovatiebeleid op basis van
voorhanden kennis en ervaring kunnen worden versterkt.
Om het hiervoor beschreven beleid in de praktijk gestalte te geven en
vanuit Defensie te kunnen meesturen is goede communicatie tussen
Defensie en de Nederlandse industrie onontbeerlijk. Dat maakt tijdige
informatievoorziening mogelijk, waardoor de industrie de gelegenheid
krijgt in te spelen op de defensiebehoeften en commercieel mee kan
dingen naar defensie-orders. Dan is ook overleg mogelijk over de gewenste
omvang van het produktenassortiment. Hoewel grote bedrijven nu al
veel kleine en middelgrote ondernemingen inschakelen bij de produktie
van defensiematerieel zal naar vermogen deelneming van juist die ondernemingen worden gestimuleerd. Ook wanneer de benodigde goederen niet
in Nederland (kunnen) worden geproduceerd, is een - bij voorkeur vroegtijdige - betrokkenheid van de Nederlandse industrie van belang. Vanuit de
politiek en de maatschappij bestaat immers de wens tegenorders te
ontvangen voor in het buitenland te plaatsen orders. Daarbij wordt gestreefd
naar levering van door de Nederlandse industrie geproduceerde systemen.
lnformatie-, overleg- en samenwerkingsstructuren
De Adviesraad Militaire Produktie (Amp) bestaatsinds 1951. De Adviesraad
heeft tot taak te streven naar een zo goed mogelijke inschakeling van de
Nederlandse industrie bij de ontwikkeling van goederen voor de eigen en
buitenlandse krijgsmachten. Hij rapporteert aan en adviseert de ministers
van Economische Zaken, van Defensie en van Buitenlandse Zaken. In de
raad hebben vertegenwoordigers van de betrokken ministeries, de werkgevers en de werknemersorganisaties zitting. Aan de adviesraad worden
gegevens over de behoeften van de Nederlandse krijgsmacht op middellange
termijn verstrekt. Ook wordt regelmatig inzicht verschaft in de behoeften
van andere landen, zoals die beschikbaar komen uit de verschillende
overlegorganen voor internationale samenwerking. Wij zien de raad als het
voornaamste orgaan voor overleg met de Nederlandse industrie over
defensiematerieelzaken. Daarom zullen wij het overleg met de raad
intensiveren.
Het tweede belangrijke forum is de Commissie Ontwikkeling Defensiematerieel (Codema). Deze is voortgekomen uit de eertijds opgerichte
Commissie Nieuwe Wapens. In de Codema zijn Defensie, Buitenlandse
Zaken, Financiën en Economische zaken vertegenwoordigd. De doelstelling
is de ontwikkeling van defensiematerieel door de Nederlandse industrie te
bevorderen, waaraan de eigen krijgsmacht behoefte heeft en dat exportkansen heeft. Deze commissie kan als de behoefte van Defensie is geformuleerd, beslissen de «Codemaregeling» toe te passen. Krachtens deze
regeling kan de overheid stimulerend optreden door voor 2/3 deel financieel
deel te nemen aan ontwikkelingsopdrachten. Omdat deze regeling uitstekend
voldoet, wordt een ruimere toepassing nagestreefd.
Een belangrijke stimulans voor de inschakeling van de Nederlandse
industrie vormt de in april 1981 door de minister van Economische Zaken
uitgebrachte Nota aanschaffingsbeleid en innovatie (Tweede Kamer, zitting
1980-1981, 16773, nrs. 1-2). In deze nota, die met medewerking van de
interdepartementale coördinatiecommissie overheidsaanschaffingsbeleid
tot stand is gekomen, zijn tal van beleidsvoornemens neergelegd om
aanschaffingen door de overheid mede te benutten voor de bevordering
van technologische innovatie bij het bedrijfsleven. De voorstellen beogen
de overheidsmarkt doorzichtiger te maken en procedures, regels en
attitudes te verbeteren. Naar aanleiding van die nota is bij het ministerie
van Economische Zaken een coördinatiebureau overheidsaanschaffingen
opgericht. Als eerste ministerie heeft Defensie de informatie-uitwisseling
met dit bureau gestructureerd. Aan de hand van de ervaring zal in de
toekomst worden geprobeerd de informatie-uitwisseling verder te verbeteren.
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De Adviesraad Militaire Produktie heeft er bij de Nederlandse industrie
op aangedrongen de al lang bestaande behoefte aan een betere coördinatie
gestalte te geven. De industrie heeft inmiddels besloten tot het oprichten
van de Stichting Nederlandse industriële inschakeling defensie-opdrachten
(NIID). De overheid zal, met inachtneming van de verscheiden belangen,
streven naar een goede informatievoorziening. Om de industrie duidelijk in
te lichten over de praktische kant van aanschaffingen door Defensie zal
binnenkort de brochure «Zaken doen met Defensie» worden uitgegeven.
Met betrekking tot deelneming aan Navo-infrastructuurprojecten door de
Nederlandse industrie is onlangs door Defensie in samenwerking met
Economische Zaken al een informatiebundel uitgegeven. Ondernemingen
die zijn geïnteresseerd in leveranties aan Defensie, moeten zelf zorgen dat
zij als potentiële gegadigden worden opgenomen in de leverancierskartotheken van de materieeldirecties van de krijgsmachtdelen en van de
directeur gebouwen, werken en terreinen.
Sinds enige jaren worden ter voorbereiding van de besluitvorming over
omvangrijke materieelprojecten interdepartementale projectgroepen
ingesteld. Daarin zijn Defensie, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken,
Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vertegenwoordigd. Zoals in de notitie over de «Two-way street» bij de
aanschaf van defensiemateriaal (Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 952,
nrs. 1-2) is aangegeven, wordt gewerkt aan de oprichting van een interdepartementale stuurgroep. Zij zal vorm moeten geven aan de onderlinge
afstemming van het beleid bij internationale samenwerking. Die stuurgroep
zal de overleg- en samenwerkingsstructuren volledig maken. Los van deze
structuren bestaat al lang regelmatig en intensief overleg tussen Defensie
en het commissariaat militaire produktie van Economische zaken.
Vormen van inschakeling van de industrie
Eventuele inschakeling van de Nederlandse industrie is gedurende de
hele levensloop van het materieel aan de orde, vanaf het begin van de
ontwikkeling tot de afstoting van het materieel. Bij de materieelkeuze wordt
al overwogen of gehele of gedeeltelijke Nederlandse produktie mogelijk is.
In de verwervingsfase wordt opnieuw de vraag naar mogelijke deelneming
door de Nederlandse industrie gesteld. In de gebruiksperiode kan die
industrie een aandeel hebben in de reservedelenvoorziening en het
onderhoud. Bij de afstoting ten slotte, kan zij zijn betrokken door het
verouderde materieel bruikbaar te maken voor andere landen.
Het wetenschappelijk onderzoek voor defensie heeft voor het grootste
deel betrekking op typisch militaire vraagstukken. Het is in het algemeen
meer gericht op beoordeling en advisering dan op ontwikkelingen produktie.
Daarin ligttevens de beperking van de «spin-off» van het defensie-onderzoek
voor de industrie. Het nut voor derden is vooral gelegen in de deskundigheid
en apparatuur opgebouwd met het defensieonderzoek en - voor zover
geheimhouding dit toelaat - de resultaten ervan. Het defensieonderzoek
wordt vooral bij instellingen buiten defensie verricht. Dat komt de toegankelijkheid voor de Nederlandse industrie ten goede. Hoewel de betrokken
instellingen de eerst aangewezenen zijn om hieraan inhoud te geven, zal
Defensie daarbij zo mogelijk medewerking verlenen.
De industrie moet om gerichte onderzoeksopdrachten te kunnen uitvoeren
tijdig over de daarvoor noodzakelijke technologische kennis beschikken.
Hieraan kan worden bijgedragen door resultaten van defensie-onderzoek
beschikbaar te stellen aan de industrie. Dat gebeurt door daarvoor in
aanmerking komend onderzoek bij de defensielaboratoria meer op toepassingen te richten, en door het laten ontwikkelen van voor defensieopdrachten
belangrijke produktie-technologie. De Nederlandse defensie-industrie kan
in een aantal gevallen een bron zijn voor technologische vernieuwing bij
het Nederlandse bedrijfsleven. Economische Zaken is rechtstreeks betrokken
bij het versterken en in stand houden van de technologische kennis van de
industrie. Dat ministerie en Defensie zullen, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de industrie, daaraan een bijdrage kunnen leveren.
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Als de defensiebehoefte duidelijk is geformuleerd, kunnen ontwikkelingsopdrachten worden geplaatst. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de
Codema-regeling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van
ontwikkelingsopdrachten in het verband van het innovatiebeleid. De
overheid is ook daarbij door het verlenen van ontwikkelingskredieten mede
risicodragend. Dit soort projecten moet dan wel aan de volgende eisen
voldoen:
a. nationaal gezien innovatie stimuleren;
b. hoogwaardig technologisch zijn;
c. kennis versterken;
d. uitzicht bieden op afname op korte termijn;
e. ruimere afzetmogelijkheden bieden dan alleen bij de betrokken
overheidsinstelling;
f. internationaal gezien de marktpositie versterken.
Ten slotte kunnen nog ontwikkelingsopdrachten worden geplaatst die
uitsluitend door Defensie worden gefinancierd. Gepoogd wordt de financiële
ruimte voor ontwikkelingsprojecten te vergroten.
Door het plaatsen van orders wordt de Nederlandse industrie op de
meest voor de hand liggende en ook meest voorkomende wijze ingeschakeld.
Op grond van wettelijke regels en geldende internationale afspraken
worden orders geplaatst na beoordeling van onder meer prijs, kwaliteit en
levertijd. Het is van groot belang dat de industrie voldoet aan de daarbij te
stellen eisen. De industrie moet in principe op eigen kracht kunnen opereren.
Defensie werkt mee aan het scheppen van de mogelijkheden daartoe en
poogt verder zoveel mogelijk gelijkmatig te doen leveren. Dat moet wel
mogelijk zijn binnen de grenzen die de operationele behoefte en de
financiële planning stellen. Op die manier kan de industrie zijn investeringen
maximaal rendabel maken.
Als militair materieel niet in Nederland kan worden geproduceerd of niet
op redelijk concurrerende wijze wordt aangeboden, moet het in het
buitenland worden gekocht. Om dan afgesloten overeenkomsten toch
zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de nationale economie,
wordt voor zover de orderomvang f 5 min. of meer bedraagt compensatie
bedongen. Overeenkomsten voor de aanschaf en voor compensatie, die in
de eerste plaats achtereenvolgens door Defensie en Economische Zaken
werden afgesloten, kunnen niet los van elkaar worden gezien. Hechte
samenwerking tussen Defensie en Economische Zaken is dan ook onontbeerlijk. In nader overleg zullen de voorwaarden daarvoorworden verbeterd.
Aan compensatieregelingen worden wat betreft omvang, technologisch
niveau, werkgelegenheid, innovatie en uitstralingseffecten hoge eisen
gesteld. De vorm van compensatie die voorkeur geniet is levering van
Nederlandse systemen. Als dit niet mogelijk is, zijn er de volgende alternatieven:
- vestiging van nieuwe bedrijven (eventueel als «joint-ventures»);
- licentieproduktie met eigen systeemverantwoordelijkheid en mogelijkheden voor export;
- coproduktie, in de vorm van toeleveringen, samenbouw en/of eindbeproeving. De systeemverantwoordelijkheid blijft dan bij de buitenlandse
leverancier;
- indirecte compensatie, hetzij door deelneming aan de ontwikkeling en
produktie van ander buitenlands materieel, dan wel door toelevering van
andere Nederlandse produkten of diensten.
De geboden compensatie, die in beginsel gelijk moet zijn aan de omvang
en het technologisch niveau van de bestelorder, vormt een belangrijk
toetsingselement bij de beslissing de betrokken order al dan niet in het
buitenland te plaatsen, als rechtstreekse plaatsing van de order in Nederland
niet voor de hand ligt.
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Bij onderhoud aan en herstel van defensiematerieel wordt al op uitgebreide
schaal gebruik gemaakt van Nederlandse bedrijven. Hierbij worden ook
veel kleinere gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Mede in het verband
van de lopende privatiseringsonderzoeken gaat Defensie na of uitbreiding
mogelijk is. Belangrijk is wel dat Defensie ook in tijden van crisis en oorlog
over deze capaciteit moet kunnen beschikken.
Meerkostenregeling
In het regeerakkoord 1982 is opgenomen dat een vaste afspraak is
gewenst voor de verdeling van de meerkosten welke het gevolg zijn van
defensiebestellingen, die in het belang van de industrie en werkgelegenheid
tegen extra kosten in Nederland worden geplaatst. Vanaf 1976 is met
coproduktie of licentieproduktie ongeveer 750 miljoen gulden gemoeid
geweest, daarvan ruim de helft ten laste van Defensie kwam.
Hoewel Defensie een zekere mate van mede-verantwoordelijkheid draagt
voor de oplossing van de sociaal-economische problematiek, is de tot
dusver hierdoor opgetreden belasting van het defensiebudget onevenredig
groot. Op voorstel van een interdepartementale werkgroep, samengesteld
uit vertegenwoordigers van Defensie, Economische Zaken, Financiën en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft het kabinet besloten bij de
beantwoording van de vraag of meerkosten zijn gerechtvaardigd aandacht
te geven aan de volgende aspecten:
- Het bedrijfs-economisch of ander belang dat Defensie heeft bij inschakeling van de Nederlandse industrie, of of niet in lEPG-verband;
- De mogelijkheden van verbetering van de industriële structuur
(vegroting van kennis en bekwaamheid), verbetering van de binnenlandse
marktpositie van de betrokken industrieën en de verbetering van de
exportpositie;
- De arbeidsmarkteffecten bezien naar regio.
Het is niet eenvoudig deze aspecten kwantitatief te vertalen, noch om
een juiste relatie te leggen tussen de te verwachten (kwalitatieve en
kwantitatieve) effecten en een aanvaardbare prijs daarvoor. Toch zal zo
veel mogelijk moeten worden geprobeerd ook een kwantitatieve afweging
te maken. Het gaat hierbij om de meerkosten als percentage van de totale
aanschaffingskosten, de verhouding tussen het bedrag van de meerkosten
en dat van de compensatie (het «offset rendement») en de omvang van de
meerkosten in verhouding tot het aantal mensjaren werk dat uit de compensatie wordt verkregen. Voor de lopende kabinetsperiode is f 118 miljoen
gulden voor deze problematiek gereserveerd. Daarvan maakt f40 miljoen
gulden deel uit van een bedrag dat in het verband van het industriebeleid
van de regering is bestemd voor werkgelegenheidsprojecten. Het restant
wordt gereserveerd binnen de budgetten van Economische Zaken (f33
miljoen), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (f 21 miljoen) en Defensie (f 24
miljoen).
Het kabinet heeft voorts onderkend, dat de oplossing van de problematiek
niet beperkt kan blijven tot de lopende kabinetsperiode, gezien de veelal
lange looptijd van materieelprojecten bij Defensie. Er is daarom besloten
dat per project voorzover de beslissingen in deze kabinetsperiode worden
genomen een analoge verdeling van de meerkosten ook voor de jaren na
1986 over de budgetten van de meest betrokken ministeries zal worden
overeengekomen. In de begrotingen voor 1987 en volgende jaren zullen
hiertoe voorzieningen moeten worden getroffen.
Tenslotte zal aan een in het verband van de «Two-Way Street» in te
stellen interdepartementale stuurgroep mede worden opgedragen nader
inhoud te geven aan met name de kwantitatieve aspecten die aan de orde
zijn bij het afwegen van de aanvaardbaarheid van meerkosten. Een van de
uitgangspunten daarbij is het optreden van meerkosten in omvang zoveel
mogelijk te beperken.
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D. ALGEMEEN MATERIEELBELEID
Algemeen
In het voorgaande is ingegaan op externe factoren die mogelijkheden en
beperkingen opleveren bij het verwezenlijken van het materieelbeleid,
waarvan de hoofddoelstelling onveranderd blijft: het op doeltreffende en
doelmatige wijze voorzien in de materiële behoeften van de krijgsmacht.
Dit betekent dat gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke kosteneffectiviteit. Dit beleid is onderhevig aan voortdurende veranderingen die niet
alleen worden veroorzaakt door de reeds genoemde externe factoren.
Nieuw, ingewikkeld materieel brengt namelijk niet alleen sterk stijgende
investeringskosten met zich mee, maar ook de introduktie van verschillende,
vaak hoogwaardige technologieën. Dit laatste leidt onder meer tot gecompliceerder onderhoud, tot moeilijker voorspelbaarheid van het technische
gedrag van het materieel, ruimere gebruiksmogelijkheden en daardoor tot
hogere eisen aan het bij bediening en onderhoud betrokken personeel. Het
uiteindelijke effect is dat de zogenaamde gebruikskosten ook de neiging
hebben sterk en moeilijk beheersbaar te stijgen.
Hoewel de investeringskosten vaak al zeer hoog zijn, worden zij door de
gebruikskosten met een veelvoud overtroffen, zij het dat deze laatstgenoenv
de kosten over de gehele levesduur van een systeem worden uitgespreid.
Het beleid voor de komende jaren is dan ook gericht op beheersing van het
totaal van investerings- en gebruikskosten: de levensduurkosten. Het
voorafgaande is aanleiding tot het inzetten van een ander beleid voor de
beheersing van de materieel-logistiek.
Hoofdrichtingen van het beleid
Met gebruikmaking van moderne opvattingen over bedrijfsvoering, zoals
bij voorbeeld de systeemtheorie, zal het management worden gericht op
gecoördineerde beheersing van alle met het materieel samenhangende
aspecten. Dat wil zeggen niet alleen materiële, maar ook operationele,
personele en financiële aspecten, met inbegrip van invloeden van buitenaf;
de zogenaamde multifunctionele benadering.
Beschouwen we de levensloop van een (wapen)systeem dan kunnen we
deze opdelen in vijf fasen die ieder op zich beheersbaar zijn:
- de operationele behoeftestelling;
- de materieelkeuze;
- de materieelverwerving;
- de materieelexploitatie;
- de afstoting.
De multifunctionele beheersing van deze fasen, ieder op zich zelf en
gezamenlijk, voor ieder afzonderlijk (wapen)systeem heet (wapen)systeemmanagement - de eerste hoofdrichting van het beleid. In de levensloop
spelen zich processen af, zoals in de exploitatiefase «bevoorrading» en
«onderhoud». Het beheersen van deze processen heet procesmanagement
- de tweede hoofdrichting van het beleid. In de beide hoofdrichtingen van
beleid worden in de planperiode de nodige vernieuwingen doorgevoerd. In
schema ziet dat er als volgt uit.
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Afbeelding 27 Schema van de multifunctionele beheersing van de levensloop
van een (wapen)systeem.
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(Wapen)systeemmanagement
In deze hoofdrichting van het beleid worden op korte termijn enige
verbeteringen in de beheersingsprocedures voorzien. Mede met het oog op
de opgetreden versterking van de invloedsfactoren van buitenaf is, aansluitend bij het Paps, een vernieuwde besluitvormingsprocedure in voorbereiding, gericht op een individueel (wapen)systeem. Bij het doorlopen van de
fasen in de levensloop van een (wapen)systeem wordt na iedere fase een
gezamenlijke toetsing door alle functiegebieden (operatiën, financiën,
personeel, materieel) verricht aan de hand van de eisen, die er totdan aan
zijn gesteld, gevolgd door besluitvorming. Het niveau van besluitvorming
zal steeds afhankelijk van de aard van het project worden gekozen. Een
dergelijke procedure maakt een vroegtijdige betrokkenheid van de bewindspersonen bij afzonderlijke projecten mogelijk en sluit aan bij voornemens
die bestaan over het inlichten van het parlement.
Binnen het wapensysteemmanagement is het noodzakelijk een systeembenadering toe te passen. Mede veroorzaakt door de voortschrijdende
automatisering, zijn bij de moderne wapensystemen verschillende technologieën geïntegreerd. Door de onderlinge samenhang die daarbij is
ontstaan, is het niet mogelijk de verscheiden onderdelen van zo'n wapensysteem geïsoleerd te benaderen. Tijdens de eerste fasen van de levensloop
van materieel komt de noodzakelijke gecoördineerde aanpak over het
algemeen goed tot stand als gevolg van het gebruikelijke
projectmanagement. Voor de materieelexploitatiefase en de afstotingsfase
zullen op korte termijn aanvullende maatregelen worden genomen.
Procesmanagement
In deze hoofdrichting van het beleid wordt de aandacht gericht op de
beheersing van de verscheiden processen, zoals ze ten behoeve van het
gehele materieelbestand in organisatorische verbanden zijn gegroepeerd.
Zo vindt bij voorbeeld bevoorrading voor en onderhoud van diverse
(wapen)systemen dikwijls plaats vanuit één magazijn of in één onderhoudswerkplaats. De belangrijkste vernieuwingen die hier worden voorzien
betreffen:
- een kritische evaluatie van de inrichting van de processen en procedures,
met daarbij speciale aandacht voor de planningsaspecten, doorlooptijden
en doelmatigheid;
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- het tot stand brengen van de voor een goede beheersing noodzakelijke
informatiesystemen.
Aan het leggen van de grondslagen voor de gewenste verbeteringen
wordt thans door een interservice-groep gewerkt.
Onderzoek en ontwikkeling
In hoofdstuk VIII van deze nota wordt aandacht besteed aan onderzoeken ontwikkelingsactiviteiten voor Defensie als geheel. Het defensiematerieelbeleid is er ook op gericht internationale samenwerking op dit terrein te
stimuleren. Die samenwerking is zowel uit een oogpunt van kostenbesparing
als voor het uitwisselen van kennis en ervaring nuttig. Bovendien kan het
later gezamenlijke produktie vergemakkelijken. Nationaal wordt gepoogd,
zoals al uiteengezet, de Nederlandse industrie zoveel mogelijk bij een en
ander te betrekken. Gelet op de snelle technologische ontwikkelingen in het
defensiematerieel, zijn onderzoek en ontwikkeling ook van groot belang
voor de bedrijfsvoering van Defensie zelf.
In bij voorbeeld de micro-elektronica, de informatietechnologie en de
materialentechnologie gaan de ontwikkelingen niet alleen snel, ze zijn ook
ingrijpend. Al deze technologieën zijn voor het defensiematerieel van
belang. Ze zullen niet alleen de prestaties van al bekend en beproefd
materieel in gunstige zin kunnen beïnvloeden maar ook kunnen leiden tot
nieuwe andersoortige middelen. In bondgenootschappelijk verband wordt
daarom veel aandacht besteed aan de zogenaamde «emerging technologies». Gerichte aandacht hiervoor kan zowel de doeltreffendheid van de
middelen voor de conventionele verdediging zeer ten goede komen alsook
leiden tot een betere transatlantische materieelsamenwerking. Welke van
die mogelijkheden kunnen en moeten worden benut, moet kritisch worden
bezien tegen de achtergrond van de dreiging, de beschikbare financiële
middelen en het streven naar wapenbeheersing. Door de al maar toenemende technische ingewikkeldheid zijn wapensystemen in de loop van de
jaren steeds kostbaarder geworden. Als gevolg daarvan zullen onvermijdelijk
keuzen moeten worden gemaakt uit nieuwe en bestaande technologieën en
de toepassing daarvan. Dat kan bij voorbeeld gebeuren bij behoeftestelling
en materieelkeuze, waarbij een verouderd middel kan worden vervangen
door een soortgelijk nieuw middel. Behalve het ontwikkelen van geheel
nieuwe systemen ter vervanging van oude zal ook het «technologisch
verjongen» van delen van systemen of het aanvullen met nieuwe
deelsystemen aandacht krijgen.
Om verantwoorde keuzes te kunnen maken, zullen bij onderzoek en
ontwikkeling ook de technische en financiële risico's die daaraan zijn
verbonden in kaart worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om de
prestaties van het middel op zich. Ook de samenhang met de organisatie,
de inzetmogelijkheden en de technische inpassing in het grotere materieelsysteem waar het meestal een deel van is zullen worden bezien. Het
kenmerkende voor de technologische ontwikkelingen is dat juist de
systeembenadering steeds belangrijker wordt voor de doeltreffendheid van
het moderne materieel. Daarom worden ook de andere functiegebieden
meer betrokken bij onderzoek en ontwikkeling. Dat geldt ook in het bijzonder
voor de verhouding tussen mens en machine. Het met ingewikkelde
apparatuur voortdurend onder alle (weers)omstandigheden moeten
kunnen opereren, kan een (te) zware wissel trekken op het bedienend
personeel en/of het onderhoudspersoneel. Onderzoek naar de fysieke en
psychische belasting van de mens en de gevolgen hiervan voor het
ontwerpen van systemen en apparatuur heeft dan ook een hoge prioriteit.
Materieel verwerving
Het materieelverwervingsbeleid van Defensie is er vooral op gericht de
voor de krijgsmacht benodigde goederen en diensten zo doelmatig
mogelijk te verkrijgen. Dat wordt in principe bereikt door concurrentiestelling
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tussen alle in aanmerking komende gegadigden. De opdracht wordt
gegund na beoordeling van onder meer levensduurkosten, kwaliteit en
levertijd van het materieel. Defensie houdt zich aan de regels die in het
algemeen voor overheidsaanschaffingen gelden: de Comptabiliteitswet
1976, de Wet «overheidsopdrachten voor levering van produkten» en het
Besluit «aanbesteding van werken 1973».
In de praktijk is echter ook een aantal politieke en sociaal-economische
factoren van belang. Zij spelen bij de uiteindelijke keuze voor een (wapen)systeem een belangrijke rol en zijn behandeld in de paragrafen
«Internationale samenwerking» en «Defensie en de Nederlandse industrie».
Deze factoren zijn vaak net zo belangrijk als de strikt bedrijfseconomische
overwegingen. Toch wordt bij aanschaffingen zo veel mogelijk het concurrentieprincipe gehanteerd. Aan de formulering van een breed opgezet
overheidsaanschaffingsbeleid, waaraan de Interdepartementale Coördinatie
Commissie Overheidsaanschaffingsbeleid (ICO) meewerkt, draagt Defensie
met inachtneming van eigen verantwoordelijkheid, actief bij.
Door de aard van het benodigde materieel en de structuur van de markt
kan het aantal aanbieders wel eens gering zijn. Het is voorts mogelijk dat
geen concurrentiestelling wordt toegepast. Dat laatste doet zich bij voorbeeld
voor bij een vroegtijdige keuze voor de Nederlandse industrie, al dan niet
in het verband van een internationaal samenwerkingsproject. Vooral dan is
het nodig door accountantsonderzoek inzicht te krijgen in de aanvaardbaarheid van de gedane aanbiedingen en de omvang van eventuele meerkosten.
Daarnaast bestaat behoefte aan inzicht in de wijze waarop bij het produktieproces recht wordt gedaan aan de uitgangspunten die nu juist tot een
vroegtijdige keuze voor de Nederlandse industrie hebben geleid. Ook is
een beoordeling nodig van door de leverancier opgegeven hoeveelheden
materialen en arbeidsuren. Op korte termijn zal worden onderzocht hoe dat
het best kan worden gedaan.
Standaard contractvoorwaarden, die de overheid hanteert, hebben niet
alleen tot doel zorgvuldigheid, duidelijkheiden eenvormigheid bij overheidsaanschaffingen te scheppen. Een ander doel is het risico voor Defensie te
verlagen. Wanneer het niet of maar beperkt mogelijk is standaardvoorwaarden te hanteren, beoordeelt een contractencommissie de voorwaarden en
verleent daaraan al dan niet goedkeuring. De commissie bestaat uit
vertegenwoordigers van de materieeldirectie van het betrokken krijgsmachtdeel die met de aanschaffing is belast en van de betrokken directies van het
ministerie. De directeur-generaal materieel zal meer zijn betrokken bij het
werk van de contractencommissie.
Bij omvangrijke opdrachten bestaat de noodzaak te onderzoeken, of het
betrokken bedrijf in staat zal zijn ook op langere termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij zulke opdrachten zal Defensie dan ook, zo mogelijk in
samenwerking met Economische zaken, de risico's die daaraan zijn
verbonden tevoren analyseren. Het gaat om een onderzoek naar de
solvabiliteit en rentabiliteit van het bedrijf of bedrijven, de kwaliteit van het
management, de kwaliteit van de ontwikkelings- en produktie-afdelingen
en de mate van afhankelijkheid van de betrokken fabrikant. De uitkomsten
van dit onderzoek zullen mede bepalend zijn voor de aard en omvang van
de te eisen waarborgen voor voorschotten die worden verstrekt.
Defensie beschikt over Bureaus bijzondere opdrachten bij de centrale
organisatie en de materieeldirecties van de krijgsmachtdelen. Zij hebben
tot taak ongewenste beïnvloeding van Defensie te voorkomen. Deze
organisatie-eenheden volgen de ontwikkelingen in de verhouding van
Defensie met de industrie. Op grond van de bevindingen worden gedragsregels voorgeschreven en aanwijzingen gegeven aan de betrokken defensiefunctionarissen.
De verwerving van typisch militaire goederen voor de krijgsmachtdelen
is opgedragen aan de materieeldirecteuren van de krijgsmachtdelen. Voor
de verwerving van onroerend goed is de directeur gebouwen, werken en
terreinen verantwoordelijk. Andere goederen worden volgens de daarvoor
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geldende regels aangeschaft door tussenkomst van instanties die dergelijke
goederen ten behoeve van de gehele overheid aanschaffen. Hiertoe kan
behoren het Rijks Inkoop Bureau (RIB) en de Rijkskantoormachinecentrale
(KMC). Voor de verwerving van onroerende goederen die niet op militaire
terreinen zijn of worden gesitueerd wordt gebruik gemaakt van de Rijksgebouwendienst (RGD).
Materiële exploitatie
Zoals al in de inleiding bij dit hoofdstuk en aan het begin van deze
paragraaf is gesteld, zal in de planperiode veel aandacht worden besteed
aan de exploitatie van het materieel. Die strekt zich uit over het grootste
deel van de «levensloop» van de (wapen)systemen. Dit is de periode die
ligt tussen aflevering door de leverancier en afstoting naar of door tussenkomst van de Dienst der Domeinen van Financiën. Zoals al uiteengezet, zal
een sterk systeem- en procesgerichte benadering worden doorgevoerd. Dat
bevordert niet alleen een doelmatiger bedrijfsvoering, maar biedt ook een
beter inzicht in de totale kosten van een (wapen)systeem. Rationalisatie
van de organisatie en in een aantal gevallen verbetering van de vakbekwaamheid van het in deze sector werkend personeel zullen daarbij nodig
zijn. Het laatste geldt zowel voor het uitvoerend technisch personeel als
voor de zogenaamde «logistieke managers».
De signalering van problemen met betrekking tot de exploitatie met
behulp van informatiesystemen behoeft verbetering. Het Multinational
Maintenance Management Data Collection System van het F-16-vliegtuig
toont bij voorbeeld aan wat mogelijk is. Daarbij bereiken de ervaringen die
in meerdere landen worden opgedaan de verantwoordelijk systeem-manager door regelmatige rapportages. Die stellen hem in staat onverwachte
situaties op slagvaardige wijze aan te pakken. Daarnaast kunnen gebruikers
het informatiesysteem raadplegen voor relevante inlichtingen over het
onderhoud en het technisch gedrag van het vliegtuig. Dit soort ervaringen
zal in de komende planperiode worden gebruikt. Zulke informatiesystemen
zijn ook nodig voor een juiste opbouw van het reservedelenbestand.
Initiatieven die in dit verband uit de krijgsmachtdelen komen worden met
kracht gestimuleerd en gesteund. Vanuit de centrale organisatie wordt
waar nodig coördinerend en sturend opgetreden.
Het aanpassen van de logistieke sector om tot een goede materiële
exploitatie te komen is een voortdurend proces. Al in het midden van de
jaren zeventig werden een interservice stuurgroep en een werkgroep
«organisatie logistieke structuren» ingesteld. De werkzaamheden van deze
groepen hebben veel gegevens opgeleverd. Zij werden en worden gebruikt
om deze sector aan de eisen van de jaren tachtig aan te passen. De laatste
twee jaar is duidelijk geworden, dat een aantal op elkaar afgestemde
reorganisaties en aanpassingen nodig zijn. Daarom is in september 1983
een werkgroep op hoog niveau geformeerd waarin vertegenwoordigers
van de krijgsmachtdelen en het ministerie zitting hebben. Deze groep kreeg
tot taak een voor de krijgsmacht algemeen toepasbaar logistiek concept te
formuleren. Binnen de gegeven richtlijnen zal elk krijgsmachtdeel vervolgens
dit concept moeten invullen op een wijze die het best bij de eigen situatie
past. Centraal staat het verbeteren van de kosteneffectiviteit.
In 1977 is door de toenmalige staatssecretaris materieel een stuurgroep
ingesteld die tot taak kreeg een lange-termijnbeleid voor de defensiebedrijven te formuleren. Deze stuurgroep «Defensiebedrijven in de 80-er jaren»
kortweg SDB'80 geheten, rondde haar activiteiten begin 1980 af. De gedane
aanbevelingen zijn aanvaard. Uitvoering ervan is opgedragen aan de
Stuurgroep Implementatie SDB'80 (SISDB'80). Zeven werkverbanden zijn
belast met het rationaliseren van de verschillende produktsectoren in het
onderhoud, zoals vliegtuigen, munitie, elektronisch en optronisch materieel,
alsmede van de bedrijfsvoering. Daarbij wordt kritisch gekeken naar mogelijkheden voor het uitbesteden van werk, privatisering, regionalisatie en
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bundeling van werkplaatsen. De belangen van het personeel worden daarbij
in acht genomen. Vanaf 1985 zullen de eerste gevolgen van deze activiteiten
zichtbaar kunnen worden.
Naast de lopende activiteiten voor aanpassing en rationalisatie van de
organisatie zijn werkzaamheden gaande om opgelopen achterstanden bij
de introductie van de bestaande wapensystemen weg te werken. Het in
1982 verrichte onderzoek naar de situatie op het gebied van reservedelen
verschafte inzicht in aard en omvang van deze achterstanden, zodat
gerichte maatregelen konden worden genomen om een einde te maken
aan ongewenste situaties. Aanvullende bestellingen zijn geplaatst om
tekorten in voorraden teniet te doen. Bij de instroming van nieuw materieel
bestaat echter veelal niet onmiddellijk een goede reservedelensituatie. Het
verbruik is immers vooraf moeilijk te voorspellen. Voor een goede reservedelenvoorziening is een snel reagerend bevoorradingssysteem belangrijk.
Daarvoor is nodig zowel het vroegtijdig signaleren van de vraag als van
afwijkingen in het verbruikspatroon, een korte verwervingsvoorbereiding
en korte besteltijden, evenals een gestroomlijnde distributieketen om de
goederen na levering op de gewenste plaatsen te krijgen. Binnen de drie
krijgsmachtdelen worden daarom activiteiten ondernomen voor het
opzetten dan wel uitbouwen van materieel-logistieke informatiesystemen
met gebruikmaking van de stand van de techniek.
Het is mogelijk bepaalde voorraden van de krijgsmachtdelen te combineren en gemeenschappelijk te beheren. Ontwikkelingen in het buitenland
tonen dat ook aan. Een bundeling vindt al op bescheiden schaal plaats in
het verband van de «single service management» en de «single service
procurement» waarbij één krijgsmachtdeel achtereenvolgens als beheerder
of als aanschaffer van artikelen, artikelgroepen of systemen optreedt. Zo'n
schaalvergroting bant niet alleen doublures in de voorraden uit. Andere
voordelen zijn een betere bewaking van de omvang van het assortiment en
het bevorderen van inzicht in de ontwikkeling van de voorraden. Mogelijkheden tot uitbreiding zijn aanwezig, maar door de verschillen in bestaande
voorraadbeheersingssystemen vordert de verdere ontplooiing moeizaam.
Met de geplande ontwikkeling van nieuwe voorraadbeheersingssystemen
zal dit probleem tot een oplossing worden gebracht.
Materiële civiel-militaire crisismaatregelen
Materiële civiel-militaire crisismaatregelen moeten al in vredestijd
worden voorbereid om zeker te stellen dat in tijden van oorlog(sgevaar) de
benodigde goederen en diensten voor de eigen krijgsmacht door de civiele
sector ter beschikking worden gesteld. Hetzelfde zal moeten gelden ten
behoeve van strijdkrachten van bondgenoten, die tijdelijk in Nederland
verblijven. Een krachtige industrie- en dienstverlenende sector zijn daartoe
op zich zelf niet voldoende. Een gerichte en tijdige industriële «mobilisatie»
voor de defensie-inspanning is hierbij van groot belang. Hiertoe bestaat
interdepartementaal overleg met Economische Zaken en Binnenlandse
Zaken (civiele verdediging). Ook wordt overleg gevoerd met de betrokken
industrieën. In de komende periode zal het bestaande juridische kader aan
een kritische beschouwing worden onderworpen. Er zal worden bezien of
de bestaande noodwetgeving nog wel voldoet. Inmiddels is het gehele
gebied van de materiële crisisvoorbereiding geïnventariseerd. In eerste
aanleg worden aanvullende maatregelen voorbereid waarvan voorbereiding
en uitvoering weinig kosten vergen. Later zullen die maatregelen worden
voorbereid die grotere investeringen vergen. Hoewel deze vorm van
crisisvoorbereiding een nationale verantwoordelijkheid is, blijkt de onderlinge economische en militaire afhankelijkheid van de Navo-landen van die
aard, dat ook op dit gebied veelal internationale planning en samenwerking
nodig is. Aan dit aspect zal de komende jaren in toenemende mate aandacht
worden besteed.
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Het onroerend-goedbeleid
Over ontwikkelingen op infrastructureel gebied wordt intensief interdepartementaal overleg gevoerd met de andere zogeheten bouwdepartementen.
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
treedt daarbij op als coördinerend minister. Het structuurschema militaire
terreinen bevat de planning op lange termijn voor onder meer vliegvelden,
oefenterreinen, schietterreinen, kazernes, munitie-opslagplaatsen en mobilisatiecomplexen. Op grond van dit schema worden de infrastructuurplannen
per object nader uitgewerkt. In de object-ontwikkelingsplannen zijn alle
belangrijke gegevens over het betrokken object verwerkt. Aan deze ontwikkelingsplannen worden gegevens ontleend voor het vaststellen van de
meerjaren nieuwbouw- en onderhoudsplannen. De uitvoering ervan wordt
in jaarlijkse bouwprogramma's geregeld. Daarbij wordt ook deelgenomen
aan regionale werkgelegenheidsprojecten.
Bij investeringen in de infrastructuur heeft het verbeteren van het werken leefklimaat bijzondere aandacht. Aan de veiligheid en het werken onder
goede arbeidsomstandigheden wordt veel aandacht geschonken. Verschillende maatregelen op het terrein van milieu- en geluidhinder worden
getroffen. Daar wordt in hoofdstuk VI, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
verder op ingegaan. Mede om het onroerend goed in stand te houden, is
begonnen met de invoering van een planmatig preventief onderhoudssysteem. Dat beperkt zoveel mogelijk kostbaar onderhoud achteraf.
Energiebeleid
Bij de exploitatie van het defensiematerieel en onroerend goed worden
grote hoeveelheden energie verbruikt. Energiebeheersing is bij Defensie een
zeer lonende zaak. Jaarlijks besteedt Defensie immers meer dan f480 min.
aan energie. Onder energiebeheersing wordt zowel verstaan een doelmatiger
verbruik van energie als energiebesparing. Om een en ander te verwezenlijken
is een energiebeheersingssysteem ontwikkeld dat in de komende jaren
geleidelijk verder zal worden uitgebouwd. Met behulp daarvan zal tevens
een bijdrage kunnen worden geleverd aan het nationale energiebeleid.
Energiebeheersing zal uiteindelijk van invloed zijn op alle fasen van het
materieel-logistieke proces.

E. DE MATERIEELPLANNEN VAN DE KONINKLIJKE MARINE
Algemeen
De oplossing van de problemen, veroorzaakt door de ontmante ng van
het Rijn-Schelde-Verolme-concern heeft rechtstreeks gevolgen gehad voor
de materieelplannen van de Koninklijke marine. Alle gevolgen van iiet
tijdelijk onderbreken of vertragen van de werkzaamheden bij de Koninklijke
maatschappij «De Schelde» (KMS) en de Rotterdamse Droogdok-Maatschappij (RDM) zijn nog niet volledig te overzien, maar met vertraging in de
oplevering van de bij deze concerns in aanbouw zijnde schepen moet
rekening worden gehouden. Om een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid moeten M-klasse fregatten, een tweede serie Walrusklasse
onderzeeboten en een torpedowerkschip eerder worden aanbesteed dan
oorspronkelijk voorzien. De daarvoor nodige financiële middelen werden
met name gevonden door verschuivingen in de investeringen. De serieproduktie van het luchtverdedigingssysteem voor de zeer korte afstand
«Goalkeeper» is vertraagd. Voorts zijn de posten voor munitie, infrastructuur
en overige projecten aangepast. Om geld te kunnen bestemmen voor
verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, werd de exploitatielast
verminderd door de maritieme patrouillevliegtuigen van het type BréguetAtlantic en de fregatten van de Wolf-klasse voortijdig van de sterkte af te
voeren.
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Fregatten
Van het oorspronkelijk aantal van twaalf standaardfregatten van de
Kortenaer-klasse zijn twee schepen verkocht aan Griekenland. De vervangende fregatten worden uitgerust met commandofaciliteiten en een
luchtverdedigingssysteem voor de middelbare afstand. Een van deze
luchtverdedigingsfregatten dient ter vervanging van het in 1974 in de
plannen opgenomen, maar nog niet aanbestede commandofregat voor de
escortegroep voor de zuidwestelijke toegangen tot het Kanaal. Het andere
schip wordt eveneens zo uitgerust om de toegenomen dreiging vanuit de
lucht beter het hoofd te kunnen bieden. Oplevering van deze twee fregatten
van de Jacob van Heemskerck-klasse wordt voorzien in 1985 en 1986. De
resterende tien fregatten van de Kortenaer-klasse zullen eind 1983 alle aan
de operationele sterkte zijn toegevoegd.
De zes fregatten van de Van Speijk-klasse hebben inmiddels alle een
zogenaamde «mid-life»-modernisering ondergaan. De zes sterk verouderde
fregatten van de Wolf-klasse zullen in de loop van 1984 van de sterkte
worden afgevoerd. Ter vervanging van de Wolf-klasse schepen en voor de
toekomstige vervanging van de Van Speijk-klasse wordt in 1984 de bouw
van vier M-klasse fregatten aanbesteed, met de optie daaraan nog een
serie van vier toe te voegen. De proefvaart van het eerste M-klasse fregat
wordt voorzien in 1988. Door vergaande automatisering zullen de schepen
met een kleinere bemanning dan vergelijkbare typen kunnen opereren.
Onderzeeboten
Ter vervanging van de twee oudste drie-cylinderonderzeeboten van de
Dolfijn-klasse, is een eerste serie van twee Walrus-klasse onderzeeboten in
aanbouw. Daarvan is de kiel gelegd in 1979 en 1981. Door ver doorgevoerde
automatisering zal een sterk verminderde bemanning voor deze boten
mogelijk zijn. Indienststelling is voorzien in de jaren 1986 en 1987. De twee
drie-cylinderboten van de Potvis-klasse zullen aan het einde van de
planperiode worden vervangen door een tweede serie van twee Walrusklasse onderzeeboten. Daarvoor zal aansluiting worden gezocht bij de
bouw van de eerste serie. Indienststelling wordt voorzien in de jaren 1992
en 1993. De twee onderzeeboten van de Zwaardvis-klasse, die dateren uit
1971-1972, zullen in het midden van de jaren negentig aan vervanging toe
zijn. Vanaf 1991 zijn daarom gelden in de plannen gereserveerd voor de
bouw van een derde serie van twee onderzeeboten van de Walrus-klasse.
Ingebruikneming van deze boten wordt voorzien voor de jaren 1995 en
1996. Voor het torpedowapensysteem van de Walrus-klasse-onderzeeboten
worden in de eerste helft van de planperiode voorzieningen voor het
onderhoud ondergebracht in de te bouwen torpedowerkplaats in Den
Helder.
Mijnenbestrijdingsvaartuigen (MBV's)
In samenwerking met Frankrijk en België worden nieuwe polyester
mijnenbestrijdingsvaartuigen gebouwd. De seriebouw vindt plaats op
nationale werven terwijl de industrie van de betrokken landen de «tripartite»
vastgestelde installaties toelevert. Daardoor zullen de schepen van de drie
landen nagenoeg geheel zijn gestandaardiseerd. De Nederlandse serie
van 15 MBV's van de Alkmaar-klasse ter vervanging van de Dokkum-mijnenjagers-klasse, zal de mijnenjachtcomponent vormen van de mijnendienst
van de Koninklijke marine. De eerste vier schepen zijn in 1983 opgeleverd.
De oplevering van de gehele serie van 15 schepen moet in 1988 zijn
voltooid. Ten behoeve van vervangend mijnenveegmaterieel is in de
plannen vanaf 1988 geld gereserveerd.
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Overige schepen
Aan het einde van de planperiode is in de plannen geld gereserveerd om
een begin te maken met de vervanging van het bevoorradingsschip
Poolster. Dit schip zal in het midden van de jaren negentig het einde van
zijn levensduur hebben bereikt. Een extra bevoorradingsschip voor de
escortegroepen is «pro memorie» in de plannen opgenomen. Te zijner tijd
zal worden bezien of en wanneer gelden uit de beschikbare financiële
middelen kunnen worden vrijgemaakt voor dit schip. Dan zal tevens
worden bezien of het schip een beperkt amfibische liftcapaciteit voor
eenheden van het korps mariniers zal krijgen.
De plaatsing van de opdracht voor de vervanging van het torpedowerkschip Mercuur is begin 1984 voorzien. De vijf patrouillevaartuigen van de
Balderklasse zullen in 1987 van de sterkte worden afgevoerd en niet
worden vervangen. Het vervangen van het bestand kleine vaartuigen, zoals
sleepboten, sloepen en pontons gaat gestaag verder. Een logementsschip
wordt in 1984 besteld.
Modernisering van schepen
In de planperiode zijn in 1985 en 1986 «mid-life»-moderniseringen in de
plannen opgenomen voor de beide Noordzee-opnemingsvaartuigen. Vanaf
1988 is hierin rekening gehouden met de «mid-life»-moderniseringen van
de fregatten van de Tromp- en de Kortenaer-klasse. Bij dit soort moderniseringen worden operationele voorzieningen en accommodatie van de
schepen aangepast aan de eisen van de tijd, zodat zij de tweede helft van
hun levensduur weer volledig voor hun taken geschikt zullen zijn. De
onderzeeboten van de Zwaardvis-klasse zullen halverwege de planperiode
een uitgebreid onderhoud ondergaan, om ze tot hun vervanging operationeel
inzetbaar te houden. Daarnaast zijn gedurende de planperiode moderniseringen en aanvullingen voorzien voor de operationele eenheden, onder
andere wat betreft zeer korte afstandluchtverdediging (Goalkeeper),
sensoren en verbindingsapparatuur.
Maritieme patrouillevliegtuigen
De instroming van 13 P-3C Orion-vliegtuigen ter vervanging van de al uit
dienst genomen Neptune-vliegtuigen zal eind 1984 zijn voltooid. De nog
resterende 6 Breguet-Atlantic-vliegtuigen zullen in 1984 uit dienst worden
genomen en niet worden vervangen. Later in de planperiode zal worden
beslist of nog twee P-3C Orion-vliegtuigen zullen worden aangeschaft. De
voor de Orions noodzakelijke «system support facilities» op het vliegkamp
Valkenburg worden in de eerste helft van de planperiode verwezenlijkt. Met
betrekking tot de infrastructuur zullen de benodigde aanpassingen van de
outillage op het vliegkamp Valkenburg in de eerste helft van de planperiode
worden afgerond.
Helicopters
De Koninklijke marine beschikt over 22 standaardhelicopters van het type
Lynx. In de plannen zijn gelden gereserveerd voor de aanvulling van de
sensoren van deze helicopters in de eerste helft van de planperiode. In de
tweede helft van de planperiode zijn gelden gereserveerd voor de verwerving
van acht helicopters voor de bestrijding van onderzeeboten, ter completering
van het aantal helicopters voor de fregatten en bevoorradingsschepen. Wat
betreft de infrastructuur zal op het vliegkamp De Kooy de outillage voor het
opereren met en ondersteunen van de helicopters en voor de opleiding van
de helicopterbemanningen worden aangepast en vernieuwd.
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Infrastructuur
In de planperiode zijn veel infrastructuurprojecten voorzien. De laatste
jaren zijn door budgettaire ingrepen vele projecten vertraagd of uitgesteld.
Het gaat hier om vernieuwing, nieuwbouw en aanpassing van legeringsaccommodaties, scholen, magazijnen, kantoren, werkplaatsen, afmeerkaden
en dokfaciliteiten. Het nieuwe maritieme hoofdkwartier nabij Den Helder zal
in 1984 in gebruik kunnen worden genomen. Niet meer benodigd onroerend
goed zal zo mogelijk worden afgestoten.
Munitie
De munitievoorraden zijn niet volledig op peil. De achterstand bestaat
zowel op het gebied van de kapitale munitie, te weten geleide wapens en
torpedo's, als op het gebied van overige munitie, zoals geschutsmunitie
etc. Er is geen tekort aan onderzeeboottorpedo's, omdat de produktielijn
hiervan zo vroeg sloot dat in een vroeg stadium alle benodigde torpedo's
moesten worden gekocht. Dit is wel ten koste gegaan van geleide wapens
en, in mindere mate, van scheeps- en vliegtuigtorpedo's.
Gedurende de planperiode is voor de «kapitale» munitie, dat wil zeggen
geleide projectielen en torpedo's, f 1271 min. gereserveerd voor het op peil
brengen van de operationele voorraden; voor oefenvoorraden is nog eens
f 142 min. Wat betreft de munitie voor scheepsbewapening zijn deze
bedragen achtereenvolgens f 40 miljoen en f 61 miljoen, en voor overige
munitiesoorten achtereenvolgens f 41 min. en f 134 min. Naar verwachting
wordt met dit geld de achterstand van een groot deel ingelopen.
Materiële exploitatie
De exploitatie van de nieuwe vloot, schepen en vliegtuigen, met moderne
systemen, vereist betere beheerstechnieken. Gedurende de planperiode
vereist dit onder meer:
- opbouw en instandhouding van systeemkennis, wat hoogwaardig
personeel vereist;
- aanpassing van voorzieningen voor onderhoud;
- toename in het gebruik van testapparatuur, simulators en trainers;
- toename van geautomatiseerde processen;
- strak configuratiebeheer;
- aanpassing van opleidingen;
- hoge eisen aan de kwaliteitszorg;
- toename van internationale logistieke samenwerking.
Bij nieuwbouwprojecten zal terdege rekening worden gehouden met de
daarop volgende exploitatiefase. Aanvankelijk zal het onderhoud berusten
op prognoses en/of fabrieksgegevens. Maar naarmate de ervaring toeneemt,
zal worden bijgestuurd door middel van een goede terugkoppeling met de
praktijk. In dit verband zal een goede bedrijfssignalering en de daarmee
gepaard gaande normstelling voortdurende aandacht hebben. Voorraadvorming en brandstofvoorziening geven vooralsnog reden tot bezorgdheid.
Wat betreft het eerste wordt gestreefd naar het wegwerken van de opgelopen
achterstanden. Leveringen van bestelde en nog te bestellen goederen
zullen de voorraden tegen 1987 op het vereiste peil brengen. Met behulp
van een in ontwikkeling verkerend voorraadadministratie-systeem kan te
zijner tijd met de beschikbare voorraden veel beter aan de behoefte
worden voldaan. Daarnaast wordt door de eerdergenoemde internationale
samenwerking de logistieke ondersteuning verder zekergesteld. Bij de
brandstofvoorziening is het beleid erop gericht gunstige gelegenheden bij
aanschaf te benutten en zonodig extra voorzieningen in te huren. De
energiebeheersing en het verminderen van het brandstofgebruik krijgen
steeds meer aandacht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

187

Inventarisgoederen en klein materieel. Door een strak beheer zullen de
uitgaven voor inventarisgoederen en klein materieel gedurende de gehele
planperiode op hetzelfde peil worden gehouden van ongeveer f 20 min. per
jaar.
Onderhoud en herstel van schepen. Door de afvoering in 1984 van de zes
Wolf-klasse fregatten en in 1987 van de vijf Balder-klasse patrouillevaartuigen, alsmede door het al afgevoerd zijn van de Van Straelen-klasse
mijnenvegers, en het in reserve nemen van een drie-cylinderonderzeeboot
is de behoefte aan onderhoud verminderd. Daar staat tegenover dat alle
standaardfregatten in gebruik zijn genomen en in de eerste helft van de
planperiode nog twee luchtverdedigingsfregatten en een aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen aan de sterkte zullen worden toegevoegd. Er wordt
een proef genomen om te zien of het onderhoud van bovenwaterschepen
in plaats van eens in de twee jaar eens in de drie jaar kan gebeuren. De
onderzeeboten zullen vooralsnog eens per tweeënhalf jaar een onderhoudsbeurt blijven krijgen. Gelet op deze ontwikkelingen is met ingang van 1984
het budget voor onderhoud en herstel enigszins verruimd.
Onderhoud en herstel van vliegtuigen. Door de uitfasering van de vijftien
Neptunes en zes Atlantic-vliegtuigen is een aantal systemen die veel
onderhoud vergden verdwenen. De verdere instroming van de nieuwe
Orions tot een totaal van dertien en het verder in gebruik nemen van de
Lynx-helicopters vergroten daarentegen de behoefte aan onderhoud,
terwijl de opbouwvan de benodigde voorraden reservedelen nog gaande
is. Voor het onderhoud van vliegtuigen is dan ook in de eerste planperiode
rekening gehouden met een stijgend budget voor onderhoud en herstel,
waarbij de bestaande achterstanden worden ingelopen. In de tweede
planperiode wordt een stabiel budget voorzien.
Overig onderhoud. Dit onderhoud, waaronder het onderhoud van
onroerend goed blijft de gehele planperiode ongeveer op hetzelfde niveau.
Benzine, oliën en smeermiddelen. Het budget hiervoor is tot en met
1984 10% lager dan benodigd is voor het ongestoord uitvoeren van het
normale programma. Pas in de tweede helft van de planperiode kunnen
alle beperkingen worden opgeheven.
Algemene en specifieke uitgaven. Deze uitgaven zullen door een strak
beheer gedurende de gehele planperiode op het peil van rond f68 min. per
jaar worden gehouden.
Materieelexploitatie van de Koninkljike marine in miljoenen guldens
1 9 8 4 - 1988

1 9 8 9 - 1993

Inventarisgoederen en klein materieel
Onderhoud en herstel
Brandstoffen e.d.
Algemene en specifieke uitgaven

100
1250
474
341

110
1280
520
350

Totaal

2166

2260
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Investeringsoverzicht koninklijke marine in miljoenen guldens

Fregatten
— S-fregatten
— M-fregatten

1984- 1988

1989- -1993

413
1310

1530

—

1723
Onderzeeboten
— Walrusklasse
— Onderzeeboten II
— Onderzeeboten III

M ijnenbestrijd

—

354
545

185
540

-

ingsvaartu igen

899

725

650

416

Overige schepen
Modernisering

van schepen

1530

67

160

268

392

273

-

67

440

Infrastructuur

310

560

Munitie

522

1167

Maritieme

patrouillevliegtuigen

Helicopters

Overige projecten
— Goal keeper
— Wa! reservedelen
— Overige

Totaal materieelplannen

408
167
349

•

124
155
1025

924

1304

5703

6694

F. MATERIEELPLANNEN VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT
Inleiding
De materieelplannen voor de periode 1984-1993 zijn in het onderstaande
op dezelfde wijze gegroepeerd als in hoofdstuk II. De hier geschetste
plannen zijn, evenals die van de Koninklijke marine, beïnvloed door
herschikkingen als gevolg van de zogeheten RSV-problematiek.
Manoeuvre
In de behoefte aan materieel hiervoor wordt voorzien door de verwerving
van onder andere pantserinfanteriegevechtsvoertuigen, aanvullend
materieel voor tanks, pantserbestrijdingsmiddelen en anti-tankhelicopters.
Tevens is er een programma ter verbetering van bestaand materieel.
De levering van de Leopard-2-tank die de verouderde Centuriontank
vervangt, zal volgens planning in 1986 zijn voltooid. Ook de noodzakelijke
overige voorzieningen ter completering van het Leopard-2-project (munitie,
opleidings- en leermiddelen en onderhoudsvoorzieningen) zullen worden
getroffen. Aan verbetering van de vuurleiding en bescherming van de
Leopard-1-tank wordt gewerkt. De bestelling van warmtebeeldapparatuur
voor deze tank is voorzien in 1984. De Duitse ontwikkeling van de «Bergepanzer-3» en «Leopard-3» wordt nauwgezet gevolgd.
De YPR-765-pantserinfanteriegevechtsvoertuigen ter vervanging van de
YP-408, zullen in de jaren 1984 tot 1988 worden geleverd. Er is voorzien in
nog een aantal hiervoor noodzakelijke completerende projecten, zoals
levering van warmtebeeldapparatuur en 25-mm munitie. Alle pantserinfanteriebataljons zullen in 1989 zijn uitgerust met voertuigen van deYPR-familie.
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De M113-pantservoertuigen, die logistiek nauw zijn verwant aan de
YPR-765 voertuigen, zullen in de tweede helft van de planperiode worden
onderworpen aan een basisonderhoudsbeurt. Dan zal ook een aantal
noodzakelijke verbeteringen worden aangebracht. De boordwapens van de
pantservoertuigen, met uitzondering van het 25 mm kanon, de bewapening
van het personeel en de mortieren zullen met inbegrip van munitie in de
tweede helft van de planperiode worden vervangen.
Zoals in hoofdstuk II is vermeld, is voldoende nachtzichtapparatuur
nodig. Naast nachtzichtapparatuur voor tanks en YPR-voertuigen moet een
goede waarneming en plaatsbepaling voor de overige wapensystemen
mogelijk worden gemaakt met behulp van richtkijkers, helderheidsversterkers en instrumenten voor plaatsbepaling.
De anti-tankwapens voor de korte, middellange en lange dracht zullen in
de planperiode worden verbeterd. De Carl Gustav en Dragon zullen in de
tweede helft van de planperiode worden verbeterd of vervangen. De YPR
met TOW-toren zal worden voorzien van warmtebeeldapparatuur. Tevens
worden verbeterde TOW-raketten aangeschaft. Om redenen, in hoofdstuk II
uiteengezet, is pas aan het einde van de planperiode rekening gehouden
met de verwerving van anti-tank-helicopters.
Voor de verbetering van de reactietijd van het Eerste legerkorps zullen
nog in 1984 platte spoorwagons worden besteld voor het vervoer van tanks
en andere rupsvoertuigen uit Nederland naar de Bondsrepubliek Duitsland.
Vuursteun
De al begonnen moderniseringsprogramma's op dit gebied worden
verder uitgebouwd. Vuurmonden en munitie zullen worden verbeterd.
Informatiesystemen voor vuursteun, elektronische artillerie-opsporingssystemen en meervoudige raketwerpersystemen zullen worden aangeschaft.
Vanaf 1986 zal een begin worden gemaakt met de gefaseerde verbetering
van de vuurregeling voor de artillerie door verwerving van reken- en
verbindingsapparatuur voor een informatiesysteem voor vuursteun en ter
vervanging van de verouderde «Field Artillery Digital Automatic Computer»
(Fadac). Het bestand aan getrokken 155 mm houwitsers M-114 wordt ten
dele gemoderniseerd door vergroting van de dracht. De hierbij behorende
verouderde artillerietrekkers worden vervangen. Die vervanging is opgenomen in het vervangingsplan van wielvoertuigen. Jaarlijks zal een hoeveelheid
verbeterde 155 mm artilleriemunitie worden aangeschaft. Vanaf 1989 is
verbetering van de 155 mm vuurmond M-109 (op rupsonderstel) voorzien.
De verwerving van meervoudige raketwerpersystemen (MLRS) zal eveneens
vanaf 1989 zijn beslag krijgen. Artillerie opsporingsradars zullen aan het
einde van de planperiode worden besteld.
Gevechtssteun
De gevechtssteun dient ter ondersteuning van de manoeuvre-eenheden.
Wat betreft de aanschaf van mijnen is voorrang gegeven aan de anti-tankmijn. In de planperiode zal gefaseerd eerst het resterende deel van de
mechanisch te leggen anti-tankmijnen worden aangeschaft. Daarbij neemt
Nederland in lEPG-verband deel aan de gezamenlijke ontwikkeling van
anti-tankmijnensystemen. Vervolgens zullen verschietbare en vertrooibare
mijnensystemen worden verworven. De al lange tijd in de bewapening
zijnde AT-mijn nr. 26 zal in de tweede helft van de planperiode worden
vervangen.
In de tweede helft van de planperiode wordt het vermogen tot hijsen en
het verzetten van grond van de geniebataljons vergroot. Ook worden in die
periode vervangende bouwmachines besteld omdat de levensduur van de
bestaande teneinde loopt. In dezelfde periode is ook de bestelling van
brugleggende tanks voorzien met een groter vermogen dan de bestaande
Leopard-tankbrug. Daarnaast is uitbreiding en verbetering van het bestaande
materieel voor brugslag en wegverharding voorzien.
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Luchtverdediging
In de materieelplannen neemt de verbetering en uitbreiding van de
luchtverdediging een belangrijke plaats in. In de planperiode zal het
draagbare geleide wapen Stinger bij alle krijgsmachtdelen worden ingevoerd. Daarmee zal in 1984 een begin worden gemaakt. Vanaf 1988 zal het
aantal Stingers worden uitgebreid, waarbij tevens de beschikking zal
worden verkregen over een verbeterd waarschuwingssysteem tegen
laagvliegende vliegtuigen. Bovendien zullen de gebruikersmogelijkheden
toenemen door verwerving van de «Stinger-post». Aan het eind van de
planperiode zijn gelden gereserveerd voor een verdere verbetering van de
luchtverdediging. Om de bestaande waarschuwings- en gevechtsleidingssystemen te verbeteren en de herkenning van vijandelijke of eigen vliegtuigen te verbeteren, zal vanaf 1986 een legerkorpswaarschuwings- en
gevechtsleidingssysteem worden verworven. Daarnaast zal worden
gezocht naar verbindingssystemen om de inzet van de luchtverdedigingsmiddelen beter te spreiden en te beheersen.
Commandovoering, verbindingen en gevechtsleiding.
De genoemde wapensystemen uit de verschillende taakgebieden moeten
onder centrale leiding kunnen functioneren. Er wordt daarom gefaseerd
voortgegaan met de automatisering van het legerkorps verbindingsstelsel,
het Zodiac-project. Het in 1983 bestelde prototype van een straalverbindingsknooppunt zal worden beproefd. Daarna volgt de eerste bestelling
van een aantal subsystemen. Dat aantal zal in de tweede helft van de
planperiode worden uitgebreid. Aan het einde van de planperiode is ten
slotte de bestelling van een veldmobilofoonsysteem gepland. In de
vervanging van de bestaande radiotelefonie-apparatuur, de FM 3600, is
voorzien door een geplande bestelling in 1990.
De verbindingssystemen voor de commandovoering zijn veelal ingebouwd
in de voertuigen. De opbouw van deze voertuigen zal in de planperiode
worden gestandaardiseerd door bestelling van zogenaamde verbindingsdienstshelters. De distributie van berichten en het verzamelen van informatie
in de legerkorps-, divisie- en andere staven zal in de planperiode worden
geautomatiseerd. Daarbij zal voorshands worden volstaan met eenvoudige
systemen. Om de voor de commandovoering noodzakelijke gevechtsinformatie te verkrijgen is aan het einde van de planperiode de bestelling van
«drones», onbemande kleine «vliegtuigen», voorzien. Ook de Alouette
lll-helicopter zal in de planperiode worden vervangen.
Elektronische oorlogvoering
De verwerving van middelen voor de divisies in voorste lijn waarmee
informatie kan worden verkregen uit vijandelijke communicatiesystemen
en waarmee deze tevens kunnen worden gestoord, heeft voorrang. Op
legerkorpsniveau zal een systeem worden ingevoerd, waarmee niet alleen
vijandelijke uitzendingen kunnen worden onderschept, maar ook de plaats
van uitzending kan worden bepaald. Aan het einde van de planperiode is
een verdere uitbreiding en/of aanpassing van middelen voorzien. Dan zal
ook worden overgegaan tot het verwerven van kleine stoorzenders die
- eenmaal geplaatst in vijandelijk gebied - automatisch vijandelijke
radio-uitzendingen storen, («expendable jammers»). Maatregelen om eigen
wapen- en commandosystemen te beschermen tegen vijandelijk storen of
afluisteren zullen per nieuw in te voeren of aan te passen systeem worden
genomen.
NBC-bescherming
In de planperiode worden eerst middelen verworven voor de persoonlijke
bescherming. Na de invoering van het eerste deel van de NBC-kleding, de
z.g. eerste tranche, die vooral bestemd was voor het Eerste legerkorps, zal
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aan het begin van de planperiode de tweede en derde tranche worden
ingevoerd. Die is bestemd voor het personeel uit de nationale sector en het
burgerpersoneel. Daarna is ter vervanging van het gasmasker type C-3 in
de tweede helft van de planperiode gefaseerde verwerving van nieuwe
gasmaskers voorzien. Tevens zal worden aangevangen met de vervanging
van de eerste tranche NBC-kleding. Om goed gebruik te kunnen maken van
de NBC-beschermingsmiddelen is verwerving van nieuwe meet- en
waarschuwingsapparatuur noodzakelijk. Dat zal gebeuren door de aanschaf
van onder andere chemische en nucleaire verkennings- en bestemmingsmeters en chemische alarmeringsapparatuur. Verder is de verwerving van
de NBC-beschermingsmiddelen voor gewonden en onderkomens voorzien.
Ook zullen nieuwe ontsmettingsmiddelen worden aangeschaft.
Logistiek
In de projectbenadering van de Koninklijke landmacht wordt bij ieder
project rekening gehouden met de benodigde middelen voor de logistieke
ondersteuning, zoals gereedschap, reservedelen, documentatie en onderhoudsmiddelen. Bij plannen voor de logistieke ondersteuning gaat het
vooral om de transportmiddelen. Na een gebruiksduur van ongeveer tien
jaar zal een eerste serie gewondentransportvoertuigen van het parate deel
van het Legerkorps doorstromen naar het mobilisabele deel. Vanaf 1989 is
daarom vervanging nodig van de verouderde jeeps voor gewonden.
Volgens hetzelfde vervangingsplan voor voertuigen zal in 1985 en 1986 de
eerste serie nieuwe zware wielvoertuigen worden ingevoerd. In de tweede
helft van de planperiode zal die worden gevolgd door de bestelling van
trekkers, vrachtauto's en takelauto's in dezelfde 10 ton-klasse. Een en ander
hangt samen met de in te voeren bulk-bevoorradingssystemen voor
brandstoffen en munitie. Aan het einde van de planperiode is tevens de
bestelling van transporthelicopters voorzien. In Navo-verband worden
pogingen ondernomen om te komen tot een Navo-standaard transporthelicopter.
Diversen
Niet alle projecten kunnen in de genoemde taakgebieden worden
ondergebracht. In de planperiode is overeenkomstig het vervangingsplan
wielvoertuigen voorzien in vervanging van gewondentransportvoertuigen,
zware wielvoertuigen van 10 ton, verouderde Nekaf-jeeps, vrachtauto's Daf
1-ton en Daf 3-ton. Een deel van de onlangs ingevoerde Landrovers en het
type DAF YA 4440 (4-ton) zal dan doorschuiven naar mobilisabele eenheden.
Aan het eind van de planperiode is rekening gehouden met de volgende
fase van de wielvoertuigenvervanging. Ook zal de «persoonlijke standaarduitrusting» (PSU), worden vervangen. Ten slotte is voorzien in de aanschaf
van scherfwerende vesten, schietvoorraden voor oefeningen, simulatoren
en een aantal kleinere projecten.
Infrastructuur
In de infrastructuurplannen zijn verschillende projecten opgenomen. De
infrastructurele voorzieningen in verband met de materieelplannen hebben
vooral betrekking op elektronische oorlogvoering, verbetering van commandosystemen, inzetmiddelen voor mijnen, automatisering van het legerkorpsverbindingsstelsel, de reorganisatie van de artillerie en vervanging van de
YP-408. De infrastructurele voorzieningen voor kazernes bepalen in belangrijke
mate het werk- en leefklimaat van het personeel. Het gaat voornamelijk om
de voortzetting van saneringsprogramma's die in uitvoering zijn. Bij de
saneringsprogramma's worden tevens les- en sportaccommodaties, tweedeechelonswerkplaatsen en mogelijkheden voor opslag verbeterd. In de
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planperiode worden nieuwbouw-projekten in verband met de rationalisatie
van de logistieke structuur voortgezet. De werkplaatsen voor het hogere
echelons-onderhoud worden geleidelijk aan verbeterd.
Het concentreren van de munitie renovatiecompagnie in het munitiecomplexte Veenhuizen als laatste deel van de reorganisatie van de munitieopslag
en bevoorrading, is om financiële redenen uitgesteld tot de tweede helft
van de planperiode. Gezien de dan te verwachten werklast zal deze compagnie een kleinere omvang krijgen dan eerder was voorzien.
Voor de renovatie van het Militair hospitaal in Utrecht en het Militair
revalidatiecentrum in Doorn zijn gelden gereserveerd. In de planperiode is
een aantal infrastructuurprojecten voorzien voor verbetering van de opleg
in mobilisatiecomplexen. De mogelijkheden voor de opslag van materieel
worden ook uitgebreid met het doel de «buitenopleg» op te heffen.
Daarnaast worden onderhoudsfaciliteiten verbeterd en ondoelmatig
ingerichte complexen vervangen. In de planperiode zullen de maatregelen
worden getroffen ter verwezenlijking van de in het structuurschema
militaire terreinen genoemde oefenterreinen, waaronder de oefenterreinen
in het Lauwersmeer. Onder «overige voorzieningen» zijn in de planperiode
gelden gereserveerd voor:
- lokale voorzieningen; maatregelen in het verband van bedrijfsbrandveiligheid en dergelijke;
- voorzieningen ten behoeve van de automatisering van militaire einden knooppuntcentrales;
- verplichtingen in verband met de vervangende nieuwbouw voor de
Hojel- en Knoopkazernes te Utrecht en voor bijdragen aan het Rijksinstituut
voor de drinkwatervoorziening.
Munitie
Voor de taakgebieden manoeuvre, vuursteun en gevechtssteun zijn
bestellingen van munitie voorzien. Behalve voor de schietopleiding, is ook
munitie nodig om te voldoen aan de bestaande normen voor de benodigde
oorlogsvoorraad. Er moet mee rekening worden gehouden dat een deel
van deze oorlogsvoorraden bij verouderende wapensystemen als schietvoorraad wordt gebruikt. Voor munitie is in totaal ongeveer f 3,9 mld.
gereserveerd. De verdeling is aangegeven in het onderstaande schema:

Manoeuvre
Vuursteun
Gevechtssteun (vooral mijnen)
Schietvoorraden

1984 t / m 1988

1989 t / m 1993

335
507
188
757

252
661
415
825

Daarnaast is in de projectkosten van een aantal projecten voor ongeveer
f 0,9 mld. aan munitiekosten opgenomen. Daarvan is f 623 min. bestemd
voor anti-tankwapens en f290 min. voor meervoudige raketwerpers. Bovendien zijn in de verschillende projecten kosten voor de verwerving van
munitie opgenomen bij voorbeeld voor de vervanging van kleinkaliberwapens
en mortieren, de verwerving van anti-tankhelicopters en van luchtverdedigingsmiddelen.
Aan het einde van de planperiode zullen vrijwel alle munitievoorraden
aan de normen voldoen. De voorraden van de Leopard-l-tankmunitie
voldoen al aan de normen, maar de voorraden van de Leopard-ll-tankmunitie
worden gefaseerd opgebouwd, zodat pas in de tweede helft van de
planperiode aan de normen wordt voldaan. Gedurende de gehele planperiodezal de voorraad artilleriemunitie zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve
zin worden verbeterd en zal het tekort aan TOW-munitie geleidelijk worden
ingelopen. Wat betreft mijnen is bij de opbouw van de voorraad prioriteit
gegeven aan de anti-tankmijnen.
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Materiële exploitatie
Het exploitatiebeleid is er in de komende planperiode vooral op gericht
de inzetbaarheid van het materieel te verbeteren. Daartoe worden een
aantal maatregelen genomen. In de jaren 1984-1988 is ongeveer f 100 min.
gereserveerd om op korte termijn de geconstateerde tekorten aan reservedelen en ruilcomponenten zoveel mogelijk op te heffen. Daarnaast is in de
gehele planperiode rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 2% van
het exploitatiebudget. Die zal voor het grootste deel worden gebruikt voor
de instandhouding van materieel en infrastructuur. Een en ander berust
vooral op de ervaringen die zijn opgedaan bij de instandhouding van
modern materieel. Verder is begonnen met het uitvoeren van een materieel-exploitatieplan. De eerste studies voor dit plan zijn inmiddels goedgekeurd. Door al doorgevoerde verbijzonderingen in de begroting van de
landmacht wordt een beter inzicht verkregen in de opbouw van de begrote
bedragen en de daaraan ten grondslag liggende materiële behoeften.
Inzicht in de kwantitatieve opbouw en de historische kosten van de materieel-exploitatie zal leiden tot verantwoorder prognoses. Parallel hiermee
lopen activiteiten om te komen tot een lange termijn materieelverzorgingsplan dat mede als basis zal dienen voor de financiële planning.
De geïntegreerde materieellogistieke informatiesystemen die in ontwikkeling zijn, zullen door het zichtbaar maken van verschillende kostensoorten
mede de sturing van het exploitatieproces doelmatiger maken en vergemakkelijken. In de planperiode zullen ook de resultaten zichtbaar worden
van de lopende onderzoeken naar de logistieke organisatiestructuur.
Verder wordt ernaar gestreefd de voor de logistieke functievervulling
benodigde behoefte aan personeel te preciseren. Een en ander is nader
aangegeven in hoofdstuk IV.
Inventarisgoederen en klein materieel. Afgezien van reserveringen voor
enkele incidentele uitgaven is voor de gehele planperiode van een gelijkblijvend budget uitgegaan van ongeveer f 45 min. per jaar.
Onderhoud en herstel van groot materieel. Vanaf 1984 is rekening
gehouden met een jaarlijkse verhoging van het budget van 4%. Met name
tot en met 1986 is hier bovenop extra geld gereserveerd voor het inlopen
van de ontstane achterstanden.
Onderhoud gebouwen, werken en terreinen. Ook in het budget voor dit
onderhoud is vanaf 1984 rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van
4%. Tot en met 1986 is een geringe extra verhoging toegepast voor het
inlopen van achterstanden.
Algemene en specifieke uitgaven. Voor deze uitgaven is gedurende de
gehele planperiode een vast budget van ongeveer f 207 min. per jaar
gepland.
Benzine, olieën en smeermiddelen. Vanaf 1984 is een budget gepland
van ongeveer f 60 min. per jaar. Dat is voldoende voor een ongestoord
verloop van de programma's.
Materieelexploitatie Koninklijke Landmacht in miljoenen guldens
1984-1988

1989-1993

Inventarisgoederen en klein
materieel
Onderhoud en herstel
Brandstoffen e.d.

240

227

1666

2030

302

302

Algemene en specifieke uitgaven

1032

1029

Totaal

3240

3588
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Investeringsoverzicht Koninklijke Landmacht in miljoenen guldens
1984-1988

1989-1993

Manoeuvre
Leopard-1 V/Leopard 2
1 704
Bergingsmiddelen
50
YPR 765 project
1040
Modificatie M113
9
Vervanging handvuurwapens, mortieren
en mitrailleurs
—
Waarnemingsapparatuur
66
Munitie
335
Grondgebonden anti-tank wapens
(korte, middelbare en lange dracht,
inbegrepen warmtebeeld)
209
Anti-tank helicopters
—
Overige plannen t.b.v. manoeuvre
50

60
95
350
293
138
252

597
370
40
3463

2 195

Vuursteun
Verbetering vuurregeling
Artilleriemunitie
Verbetering M-114, M-109, M-110
Artillerie-opsporingsradar
Meervoudige raketwerper

102
661
150
110
500

164
507
63

1 523

734
Gevechtssteun
Mechanische mijnenlegsystemen
Verstrooibare en verschietbare
mijnsystemen
Overige mijnsystemen
B rugslag/wegverharding/dek kingsmateriaal
Bouwmachines
Overige plannen

107

93

48
33

256
66

17
4
50

156
226
164

259

961

Luchtverdediging
Draagbaar luchtverdedigingssysteem
Waarschuwing/gevechtsleiding
Optimalisatie luchtverdediging
Overige projecten

360
236
—
10

254
151
440

845

606
Commandovoering, verbindingen en
gevechtsleiding
Verbindingssystemen
Verbindingsdienstshelters
Verbetering commandosystemen
Vervanging Alouette III
Onbemande dragers
Overige projecten

779

429
100
10
160
—
114

151
340
237
42
1 549

813
Elektronische oorlogvoering
Verwerving initiële capaciteit
Aanpassing/uitbreiding van bestaande
capaciteit en invoering van
stoorzenders

182

312

—

112

182
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1984-1988

1989-1993

NBC-bescherming
NCB-kleding en gasmaskers
Meet- en waarschuwingsapparatuur
Overige NBC-artikelen

154
72
46

98
59
41
198

272

Logistiek
Gewondentransportvoertuigen
Trekkers, vrachtauto's en opleggers
Takelauto's
Transporthei icopters
Overige projecten

59
232
104
365

32
242
56

-

80
410

760

Diversen
Vrachtauto's (5 K N . 7,5 K N en
4 0 / 5 0 KN)
Voertuigen 1992 e.v.
Kleding (PSU-80)
Slaapuitrusting/beschermende vesten
Simulatiemiddelen
Munitie schietopleiding
Bedrijfsnodige voorzieningen
Nieuwe projecten
Overige algemene projecten

837
60
352
97
110
825
536
114
31

102

—
47
77
93
757
376

_
115

Totaal materieelplannen

1567

2 962

8232

11491

Infrastructuur
Materieelplannen en reorganisaties
Kazernes
Logistieke installaties
Geneeskundige inrichtingen
Mobilisatie complexen
Oefen- en schietterreinen
Overige infra-voorzieningen

150
552
438
81
75
102
105

93
478
174
79
75
165
135

1199

1503

G. MATERIEELPLANNEN VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT
Inleiding
De investeringsprogramma's zijn in de eerste plaats gericht op de
voltooiing van het vliegtuigvervangingsproject, het zo spoedig mogelijk
vervangen van het Nike-wapensysteem door de Patriot en het tot in de
jaren negentig operationeel en logistiek in stand houden van het Hawksysteem. Verder krijgen de aanpassing van het wapenpakket en overlevingsen zelfbeschermingsmaatregelen de aandacht, evenals de modernisering
van commando- en verbindingsstelsels. Ook deze materieelplannen zijn,
onder invloed van de problemen met het RSV-concern anders gerangschikt.
Met de noodzakelijke vervanging van toestellen voor luchttransport en de
aanschaf van de aan het Flycatcher-systeem toe te voegen geleide wapens
kan daarom pas in 1987 worden begonnen. Tijdens het materieelkeuzeproces
wordt grote aandacht besteed aan standaardisatie en bedrijfszekerheid.
Daardoor kan zowel het aantal verschillende reservedelen als het aantal
aan te houden delen op zich worden verminderd, terwijl de operationele
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gereedheid wordt verbeterd en de exploitatiekosten kunnen worden
beperkt. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan op de systemen
gerichte opleidingen in binnen- en buitenland om te pogen door gemeenschappelijke aanpak op dit terrein kostenbesparingen te bereiken.
Vliegtuigen
In de planperiode zullen twee vliegtuigvervangingsprogramma's aan de
orde komen: de verdere aanschaf van de F-16 en de vernieuwing van de
vliegtuigen voor luchttransport. De vervanging van de helicopters van de
Groep lichte vliegtuigen is in de plannen van de Koninklijke landmacht
opgenomen. De Koninklijke luchtmacht zal hierbij intensief worden betrokken.
De in 1974 aangekondigde vervanging van de (R)F-104G Starfighter door
de F-16 wordt in 1985 voltooid. Inmiddels zijn de eerste jaarlijkse vervolgbestellingen geplaatst ter vervanging van de NF-5. Deze vervanging zal in
1989 worden afgerond. De geleidelijkheid van de vervanging over een
periode van meer dan tien jaar maakt een soepel verloop van de conversie
naar de F-16 mogelijk. Voor de deelnemende Nederlandse industrieën
biedt dit programma over lange termijn een zekere en redelijk gelijkmatige
werklast, waardoor een stuk werkgelegenheid in stand blijft. Bovendien
biedt de standaardisatie op één vliegtuigtype behalve grote voordelen voor
de instandhouding en de opleidingen de mogelijkheid voor de vervanging
van de (R)F-104G en de NF-5 met in totaal minder vliegtuigen te volstaan.
Het oorspronkelijke bestand van 243 vliegtuigen (138 F-104G's en 105
NF-5's) wordt vervangen door slechts 213 F-16's. Dit aantal voorziet in de
behoefte tot het einde van de jaren negentig. Daarbij is rekening gehouden
met de Navo-verplichtingen, de behoefte voor opleiding en vredesverliezen.
De ervaring leert dat tijdens de levensduur van wapensystemen aanpassingen en verbeteringen nodig zijn. Voor de F-16 zal dat leiden tot modificatieprogramma's voor de vliegtuigen die al in gebruik zijn. De daarvoor
benodigde gelden zijn in de plannen opgenomen.
Om de overlevingskansen van de eigen vliegers in het gevecht aanzienlijk
te vergroten is elektronische storingsapparatuur onmisbaar. Het plan
voorziet in het uitrusten van alle F-16-squadrons met deze apparatuur.
Inmiddels is voor 70% van de bij de 4 squadrons ingedeelde vliegtuigen
storingsapparatuur van het type AN/ALQ-131 besteld. De aflevering van
deze zogeheten ECM-pods is vorig jaar begonnen. Om de verkenningstaak
van het daarmee belaste RF-104G squadron te kunnen voortzetten zijn
voorshands de voor de RF-104G aangeschafte Orpheus-verkenningsgondels
aan de voor dit squadron bestemde F-16's aangepast. De vervanging van
het Orpheus-systeem door een moderner systeem is in studie.
Om het vliegbereik van jachtvliegtuigen te vergroten worden zogeheten
«Centerline-» en/of «Wing-pylon»-brandstofhulptanks gebruikt. Het eerste
type wordt in voldoende aantallen afgeleverd tegelijk met het operationeel
worden van de F-16-squadrons. Voor het afwerpbare «Wing-pylon»-type
bestond oorspronkelijk slechts een zeer kostbaar ontwerp. Inmiddels is
evenwel een ontwerp tot stand gekomen van een veel goedkopere afwerpbare tank, die bovendien naar het zich laat aanzien in Nederland zal kunnen
worden geproduceerd. Het wachten op deze ontwikkeling heeft enige
achterstand in de voorraadvorming doen ontstaan die in de komende jaren
echter geleidelijk zal kunnen worden ingelopen. Om de mogelijkheden van
de F-16 voor het meevoeren van de diverse typen bewapening volledig te
kunnen benutten zijn wapenrekken nodig, voorzien van meerdere ophangpunten. Een door de Amerikaanse luchtmacht ontwikkeld rek is erg kostbaar
gebleken. Daarom wordt gezocht naar een goedkoper bruikbaar alternatief.
Ondertussen wordt door «leasing» van oudere rekken van de Amerikaanse
luchtmacht tijdelijk in de behoefte voorzien.
In vredestijd moeten alle aspecten van luchtverdedigingsopdrachten zo
werkelijkheidsgetrouw en veilig mogelijk worden beoefend. Dat kan
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worden verwezenlijkt door gebruik te maken van speciaal ingerichte
oefengebieden. Voor de luchtgevechtstraining betekent dit het te land
installeren van diverse zenders en elektronische systemen voor een boven
zee gelegen «Air Combat Manoeuvering Range». In de komende jaren zal
er naar worden gestreefd gezamenlijk met de andere Navo-luchtmachten in
Centraal Europa tot verwezenlijking en exploitatie van een dergelijke range
over te gaan. Aan het eind van de planperiode is geld gereserveerd om te
kunnen deelnemen aan een met de Navo-bondgenoten op te zetten range
waar ook de elektronische oorlogvoering kan worden beoefend.
De vloot van 12 F-27-vliegtuigen (Fokker-Friendships) beantwoordt
nauwelijks meer aan de transportbehoefte. Bovendien zullen de F-27-vliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht over een aantal jaren technisch zijn
verouderd. De plannen voorzien dan ook in vervanging aan het eind van de
jaren tachtig. Aan het formuleren van de stafeisen aan de hand van de
behoefte voor de gehele krijgsmacht is begonnen. Met inbegrip van de
vervangende behoefte voor de vier helicopters bestemd voor opsporingsen reddingsvluchten denkt de Koninklijke luchtmacht aan een gemengde
transportvloot, bestaande uitzowei vliegtuigen als helicopters in verschillende gewichtsklassen.
Geleide wapens
Het arbeidsintensieve nucleaire Nike-wapensysteem heeft de grens van
de operationele en logistieke levensduur bereikt. De vervanging is door een
Navo-werkgroep bestudeerd en alleen de moderne en betrekkelijk eenvoudig
te onderhouden conventionele Patriot komt in aanmerking. Volgens plan
kan dit systeem in de periode 1987-1990 worden ingevoerd. Door grote
verschillen in planning, nationale industriële belangen en de aanzienlijke
meerkosten behoort een gezamenlijk aanschaffings- en produktieprogranv
ma van de Europese Navo-lidstaten niet langer tot de mogelijkheden. Wij
voeren dan ook bilaterale besprekingen met de Amerikaanse regering en
de producent over de uitgebrachte offerte en daarbij behorende compensatiemogelijkheden. De met de invoering van de Patriot verband houdende
opheffing van de Nike-squadrons is dit jaar begonnen. Tegen het einde van
de planperiode zullen de Patriots voor de verdediging van de belangrijkste
lucht- en zeehavens in Nederland voor het grootste deel beschikbaar zijn.
Het Hawk-wapensysteem, dat op lagere en middelbare hoogte het Nikeof Patriot-systeem aanvult in de voorwaartse luchtverdediging, is sinds
1964 bij de Koninklijke luchtmacht in gebruik. Dit systeem kan met behulp
van verdere verbeteringen tot na de planperiode operationeel en logistiek
in bedrijf worden gehouden. Uit budgettaire overwegingen is een algehele
systeemrevisie pas na 1985 voorzien. Daarnaast is geld in de plannen
opgenomen om voor de op Kreta bij oefeningen verschoten raketten
nieuwe aan te schaffen. De operationele vliegbases, de Nike-Groep, het
radarcentrum in Nieuw-Milligen en de radarpost-Noord zijn in de afgelopen
jaren voorzien van luchtverdedigingswapens voor de korte afstand,
bestaande uit de Nederlandse Flycatcher radar en 40L70-kanonnen. Dit
systeem zal volgens het plan vanaf 1988 van een nader te bepalen type
grond-lucht geleide wapencomponent worden voorzien. Op het ogenblik
wordt in de eerste behoefte aan draagbare luchtverdedigingswapens tegen
met name aanvalshelicopters voor de beide Hawk-groepen in de Bondsrepubliek voorzien. In overleg met de Koninklijke marine en de Koninklijke
landmacht is gekozen voor een draagbaar wapen van het type Stinger. Uit
budgettaire overwegingen is een eerste aanvulling gepland in de tweede
planperiode.
Commando- en verbindingssystemen
Met de volledige integratie van de commandovoering van de luchtoperaties in de centrale sector in het «Air Command and Control System»
(ACCS) zal naar verwachting pas aan het eind van de jaren tachtig een
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aanvang kunnen worden gemaakt. Als gevolg daarvan moet de technisch
en operationeel noodzakelijke vervanging van het militaire verkeersleidingssysteem te Nieuw Milligen enige jaren worden uitgesteld. Dat blijkt
mogelijk door het treffen van levensduurverlengende maatregelen. Het
gevechtsleidingscentrum, eveneens te Nieuw Milligen, wordt op korte
termijn zo aangepast dat met de Awacs-vliegtuigen kan worden samengewerkt. In 1984 zal door de in het geallieerd operatiecentrum te Maastricht
samenwerkende landen - Nederland, Groot-Brittannië en België - automatiseringsapparatuur in gebruik worden genomen waarmee aansluiting
wordt verkregen op apparatuur die al bij de overige operatiecentra in de
centrale sector in gebruik is.
Om een doeltreffende inzet van de F-16 te verzekeren, zullen op de
vliegbases geleidelijk geautomatiseerde bevelvoerings- en vluchtvoorbereidingssystemen worden ingevoerd. Het voornemen bestaat in de tweede
planperiode over te gaan tot het aanschaffen van een nog te ontwikkelen,
verbeterd vliegtuig-identificatie-apparaat, het zogeheten «NATO ldentification System» (NIS). Het telecommunicatiestelsel van de Koninklijke
luchtmacht, dat ten dele ook in gebruik is bij de Koninklijke landmacht, zal
de komende jaren worden verbeterd. Daarbij zal de nadruk komen te liggen
op de uitbouw van beveiliging en automatisering van het berichten- en
telefoonverkeer. Voortzetting van de bestaande goede samenwerking met
de PTT is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.
Infrastructuur
Door het invoeren van de F-16-vliegtuigen is op de vliegbases uitvoering
van een aantal infrastructurele conversiewerken nodig. De kosten komen
voor het grootste deel ten laste van het Navo-infrastructuurbudget. De
belangrijke regelmatig terugkerende renovatie van start- en rolbanen vergt
jaarlijks vele miljoenen. Het ligt in de bedoeling vanaf 1990 een aantal nog
ontbrekende vliegtuigshelters en overige voorzieningen voor het verminderen van de kwetsbaarheid op de vliegbases te bouwen. In verband met de
luchtverdedigingsplannen van de Navo zijn voor de relocatie van de
groepen geleide wapens vanaf 1988 gelden gereserveerd. De inrichting van
geleide wapen-stellingen voor het Patriot-systeem komt voor Navo-financiering in aanmerking.
Mede als gevolg van woningbouw in Eindhoven-Noord werd ter vermindering van de geluidsbelasting voor de bewoners rond de vliegbasis
Eindhoven een baanverdraaiing noodzakelijk geacht. Naast grondaankoop
is bij de aanleg van een nieuwe startbaan, die in 1984 wordt opgeleverd, de
aanpassing van rolbanen, wegen, waterlopen en bekabeling onontkoombaar. Ook moet daardoor een aantal installaties en gebouwen worden
verplaatst. Verder zal gedurende de hele planperiode aandacht worden
geschonken aan de verbetering van het werk- en leefklimaat op bases en
bij instellingen.
Bewapening en munitie
Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de voorraden is een
voortdurend punt van aandacht in het planningproces. Naast de taakstelling
zijn in dat verband de in 1981 in Navo-verband aanvaarde normen richtinggevend. Voor lucht-lucht geleide wapens is in de planperiode f 1059 min.
gereserveerd. Een eerste bestelling van het type AIM-9L ter aanvulling van
de bestaande voorraden werd in 1983 geplaatst. De technologische
ontwikkelingen op dit gebied worden nauwlettend gevolgd in verband met
een verantwoorde type-keuze bij de nog resterende vervolgbestellingen.
Voor lucht-grondwapens is f 602 min. gereserveerd, omdat de voorraad
kwalitatief niet geheel op peil is. Bij de aanschaf wordt voorzichtigheid
betracht om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de
sector van moderne lucht-grond geleide wapens. Voor de uitvoering van
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oefenprogramma's worden regelmatig de voorraden oefenmunitie,
oefenbommen en ander materieel aangevuld. Hiervoor is f 144 min.
bestemd. Verder wordt voorzien in door vliegtuigen te slepen doelmateriaal
om het oefenen met boordwapens mogelijk te maken. De hiervoor gereserveerde gelden, alsmede die voor overig bewapeningsmaterieel bedragen
f89 min.
1984-1988
Oefenmunitie
Lucht-luchtwapens
Lucht-grondwapens
Overig bewapeningsmaterieel
Diversen

1989-1993

58
308
132
7
1

86
751
470
44
37

506

1388

Materiële exploitatie
Door de aanwezige informatie- en besturingssystemen, deels in internatN
onaal verband, bestaat er een goede greep op de materieelexploitatie. Bij
de luchtmacht bestaat al geruime tijd ervaring met het zogenaamde
wapensysteemmanagement. Daarbij is gebleken dat deze wijze van
besturing optimale mogelijkheden biedt voor een goede beheersing. Het
beleid is er gedurende de planperiode op gericht - zo mogelijk - de
beheersing nog te verbeteren. Zo wordt nu door de Koninklijke luchtmacht
een geïntegreerd materieel-logistiek informatiesysteem ontwikkeld,
waarmee wordt beoogd de op dit gebied bestaande verouderde deelsystemen te vernieuwen en te bundelen.
Inventarisgoederen en klein materieel. Het hiervoor uitgetrokken budget
is jaarlijks ongeveer f 10 min. Het gaat voornamelijk om periodieke vervanging van allerlei klein materieel.
Onderhoud en herstel van vliegtuigen. De overgang van twee typen
gevechtsvliegtuigen naar één, biedt verschillende voordelen voor de
exploitatie. Doordat op de veiligheidsvoorraden voor de F-104 en NF-5
geleidelijk kan worden ingeteerd, dalen de uitgaven in de eerste helft van
de planperiode licht. In de tweede helft van de planperiode is sprake van
een stijging, ten gevolge van de voortgaande instroming van de F-16.
Onderhoud en herstel van geleide wapens. Door de uitfasering van het
onderhoudsintensieve Nike-systeem dalen in de eerste helft van de
planperiode de benodigde budgetten voor het onderhoud van de bewapening en in mindere mate voor elektrisch en electronisch materieel.
Onderhoud overig materieel. Ook hier doet zich de invloed gelden van de
hiervoorgenoemde vernieuwingen van materieel alsmede van de samenvoeging van de vliegbases Eindhoven en Gilze-Rijen. Daardoor zal in de
eerste helft van de planperiode het budget dalen, gevolgd door een stijging
in de tweede helft van de planperiode.
Algemene en specifieke uitgaven. Hiervoor is een gelijkblijvend budget
uitgetrokken van ongeveer f 68 min. per jaar.
Benzine, oliën en smeermiddelen. Het hiervoor uitgetrokken budget is
vanaf 1985 voldoende voor een ongestoord verloop van het vliegprogram ma.
Hier worden de voordelen zichtbaar van een lager brandstofverbruik van
de F-16 in vergelijking met de F-104.
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Materieelexploitatie Koninklijke Luchtmacht in miljoenen guldens
1984- -1988
Inventarisgoederen en klein
materieel

1989- -1993

51

50

Onderhoud/herstel

976

1050

Brandstoffen e.d.

893

920

Algemene en specifieke uitgaven

341

340

2261

2360

Totaal

Financieringsoverzicht investeringsprojecten in miljoenen guldens
1 9 8 4 - 1988

1 9 8 9 - 1993

2796
40
277
14
4

1072
552
590

141
80
82

542
270
498

Vliegtuigen
F-16
Levensduur verlengende maatregelen
Elektronische storingsapparatuur
Wapenrekken
Training ranges
Overig elektronisch vliegtuigmaterieel
Overig vliegtuigmaterieel
Luchttransport

—

70

3434

3594

Geleide wapens
Patriot-opstellingen in Nederland
Patriot-opstellingen in de BRD
HAWK
Korte afstand luchtverdediging
(snelvuurkanon)
Korte afstand luchtverdediging
(geleidewapen-component)

—
641
142

455
335
213

38

158

20

140
841

1301

Bevelvoerings- informatie- en
communicatiesystemen
Operationeel Management Informatiesysteem, Computer Aided Mission
Preparation at Airbase Level en
A i r Command and Control System
Overige informatiesystemen
Communicatiesystemen
Overig elektronisch materieel

39
15
62
35

106
105
147
67
151

425

Infrastructuur

322

467

Bewapening en munitie

506

1388

Overige projecten
Vervoermiddelen
Vervanging ondersteunende systemen
wegens einde technische/economische
levensduur
Wetenschappelijk onderzoek
(niet in projecten)
Nieuwe projecten

149

194

87

114

23

23
60

—
259

391

5513

7566
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H. INTERNATIONALE MATERIEELPLANNEN
In het Navo-infrastructuurprogramma wordt een aantal voorzieningen
gemeenschappelijk gefinancierd. Het gaat in het algemeen om voorzieningen, die zijn bestemd voor operationeel gebruik in oorlogstijd of voor
opleiding in vredestijd, en ook dienen voor gemeenschappelijk gebruik,
dan wel van gemeenschappelijk belang zijn voor de Navo-verdediging.
Deze voorzieningen worden door de Navo-lid-staten gefinancierd. De
lasten worden volgens een bepaalde verdeelsleutel gedragen. Nederland
draagt 5% bij. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op
Navo-infrastructuur-financiering. De beschikbare financiële middelen
houden hiermee geen gelijke tred. Dit betekent dat naar verwachting vele
projecten niet (tijdig) door de «Major Nato Commanders» (MNC's) zullen
kunnen worden geprogrammeerd.
Een duidelijk voorbeeld van een project dat een toenemend beslag op
internationale fondsen legt is het Pomss-project (Prepositioned Organisational Material Storage Sites). Gezien het belang voor Nederland verdient
dit project afzonderlijke vermelding. In het verband van het lange termijn
defensieprogramma (LTDP) hebben de Verenigde Staten toegezegd drie
extra divisies voor de verdediging van de centrale sector in West-Europa
beschikbaar te stellen. Het personeel van deze divisies zal in tijd van crisis
kunnen worden overgevlogen. Voor een snelle inzet van deze divisies is het
nodig het materieel en de voorraden in Nederland, België, Luxemburg en
de Bondsrepubliek Duitsland op te slaan. Nederland zal, overeenkomstig
een besluit van de Ministerraad van november 1979, zorgen voor de opslag
en het onderhoud van materieel en munitie van 11/3 divisie en voor de
opslag van reservevoorraden materieel. De opslagfaciliteiten die uit
Navo-infrastructuurfondsen worden bekostigd, komen in Almelo, Coevorden, Ter Apel en Brunssum. De totale kosten bedragen ongeveer f 250 min.
De Verenigde Staten zullen de personeelskosten (ongeveer 1550 man) en
de overige exploitatiekosten voor hun rekening nemen. Hiermee zal
ongeveer f 80 min. per jaar zijn gemoeid. De kosten voor grond en andere
lokale voorzieningen, die ongeveer f 120 min. bedragen, zijn door de
Nederlandse staat gefinancierd. Daarnaast bestaan er binnen de Navo nog
een aantal andere samenwerkingsverbanden en projecten. Het gaat daarbij
onder meer om het volgende:
Navo militaire begroting. Een aantal gemeenschappelijke voorzieningen,
dat niet voor infrastructuurfinanciering in aanmerking komt, wordt veelal
gefinancierd uit de Navo militaire begrotingen. Naast de financiering van
de Navo militaire vredeshoofdkwartieren gaat het in een aantal gevallen
ook om de exploitatiekosten van de uit infrastructuurfondsen bekostigde
installaties. Ook in deze uitgaven-categorie valt een verhoging van het
budget te verwachten. Het plafond voor 1983 is vastgesteld op Belgische
franc 14,3 mld. Nederland draagt 3,55% bij als Frankrijk niet en 2,94% als
Frankrijk wel deelneemt.
Airborne Early Warning and Control System (Awacs). In 1978 stemden de
Navo-bondgenoten in met de gemeenschappelijke aanschaf van een
vliegend radarwaarnemingssysteem, Awacs. Alle lid-staten behalve
Frankrijk nemen aan dit radarsysteem deel. Groot-Brittannië zal twaalf
Nimrod-vliegtuigen leveren aan het gezamenlijke project.
De Nederlandse bijdrage in het investeringsprogramma is vastgesteld op
ongeveer $ 60 min. (prijspeil 1977), ofwel ongeveer 3,3%. In de exploitatiekosten draagt Nederland voor hetzelfde percentage bij als in de Navo-militaire begrotingen. Nederland zal voor eigen rekening 40 tot 50 militairen
leveren voor het Awacs-project.
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Navstar Global Positioning System (GPS). In de Verenigde Staten is het
satellietnavigatiesysteem Navstar in ontwikkeling. Het systeem is bedoeld
om een gebruiker op elk gewenst moment op of boven het aardoppervlak
zeer nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn positie en snelheid
alsmede de juiste tijd. Navstar moet vanaf 1987 operationeel worden en zal
dan een groot aantal bestaande radionavigatiesystemen gaan vervangen.
De Navo-bondgenoten worden betrokken bij de ontwikkeling, beproeving
en evaluatie van de gebruikersapparatuur.
Multifunctional Information Distribution System (Mids). Mids is een
communicatiesysteem dat moet werken in de periode 1985-2000 met
uitgebreide ECCM (electronic counter-counter-measures)-voorzieningen.
Het kan ook functies vervullen op het gebied van navigatie en identificatie.
Voorbereidingen worden getroffen om uiteindelijk te komen tot een
Navo-project. Nederland neemt deel aan die voorbereidingen.
Het Navo Identification System (Nis). Het Nis beoogt te komen tot een
snelle en storingsvrije methode om vijandelijke vliegtuigen en voertuigen
te identificeren.
Het Navo Electronic Support Measure System (Nes). Het Nes is een
verkenningssysteem met elektronische middelen voor het opsporen van
onder andere vijandelijke commandocentrales, radars en verbindingen.
Voor de laatste drie projecten is nog niet in te schatten hoeveel geld met
elk van deze projecten zal zijn gemoeid. Ook is de mate van deelneming en
eventuele verdeling van de fondsen over betrokken krijgsmachtdelen, dan
wel toedeling van het project aan een krijgsmachtdeel nog niet aan te
geven.
Nato research-project. Nederland is van plan deel te nemen aan het
onderzoekproject «Demonstration of advanced radar techniques» (Dart).
Dit project wordt uitgevoerd onder toezicht van de CNAD. Het Nederlandse
aandeel in het project zal in hoofdzaak bestaan uit het leveren van personeel
en materieel. Een beperkt fonds, geraamd op f 150 000 in 1985 en 1986 te
besteden, is echter onmisbaar ter dekking van onvoorziene kosten.
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Hoofdstuk VI. Ruimtelijke Ordening, milieu en
spreiding

A. INLEIDING
In maart 1981 verscheen het Structuurschema Militaire Terreinen (deel a,
Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16666, nrs. 1-3) waarin de beleidsvoornemens op het gebied van de ruimtelijke ordening bij Defensie voor de
komende 25 jaar zijn uiteengezet. Het is niet nodig in deze defensienota
uitvoerig alle beleidsvoornemens te herhalen. Volstaan zal worden met het
aangeven van de stand van zaken en enkele hoofdlijnen uit het structuurschema. De regering zal daarover naar verwachting in het voorjaar 1984
een beslissing nemen en die aan de Tweede Kamer voorleggen. Het
structuurschema bestaat uit de eigenlijke planologische kernbeslissing en
een nota van toelichting. De planologische kernbeslissing bevat de belangrijkste beleidsvoornemens. In de nota worden deze beargumenteerd en
toegelicht.
Na hoofdstukken over de verhouding tussen het ruimtelijk beleid van
Defensie, het algemene ruimtelijke beleid, en de doelstellingen van het
ruimtelijk defensiebeleid is in het structuurschema een uitgebreid hoofdstuk
opgenomen over de behoefte aan kazernes en oefenterreinen voor de
krijgsmacht, alsmede de wijze waarop aan deze behoefte wat betreft ruimte
wordt voldaan (zie figuur 1). Daarbij wordt ook veel aandacht geschonken
aan de terreininrichting, de wijze van gebruik en het cultuurtechnische
onderhoud. Uitgangspunt voor het beleid is dat de krijgsmacht in Nederland
over oefenmogelijkheden moet kunnen beschikken tot en met compagniesniveau.
In andere hoofdstukken wordt het beleid ten aanzien van schietinrichtingen
en vlootbases uiteengezet. Het vliegveldbeleggingsplan, waarin het beleid
met betrekking tot de militaire luchtvaartterreinen wordt uiteengezet;
vormt een afzonderlijk hoofdstuk. Hierin komt ook de problematiek van de
geluidszonering uitvoerig aan de orde.
Het hoofdstuk in het structuurschema over de logistieke aspecten schetst
het beleid ten aanzien van munitiecomplexen, mobilisatie-opslag, werkplaatsen en het verbindingsstelsel. Ten slotte volgen daarin nog hoofdstukken
over de financiële aspecten, de procedures en de bestuurlijke aspecten.
B. PROCEDURE
Het structuurschema doorloopt de procedure van een planologische
kernbeslissing. In het verband van deze procedure, die voor alle structuurschema's geldt, is tot eind 1981 de gelegenheid tot inspraak gegeven. De
resultaten daarvan zijn door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening gebundeld. Hiervan uitgaand verscheen in augustus 1982 het
rapport «Hoofdlijnen uit de inspraak» (Tweede Kamer, zitting 1981-1982,
16666, nr. 4-5).
Vervolgens heeft de Raad van Advies mede aan de hand van de inspraakresultaten en van door hem gehouden hoorzittingen een advies opgesteld
over het Structuurschema (Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 16666, nrs.
6-7).
In 1982 en 1983 is met de provinciale besturen en de meestbetrokken
gemeentebesturen bestuurlijk overleg gevoerd over het Structuurschema
militaire terreinen.
De resultaten van de inspraak, het advies van de Raad van Advies voor
de Ruimtelijke Ordening en de resultaten van het overleg met de provinciale
besturen en een aantal betrokken gemeentebesturen worden nu bestudeerd.
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De regering zal daarover naar verwachting in het voorjaar 1984 een
beslissing nemen en die aan de Tweede Kamer voorleggen. Dat maakt het
ook mogelijk rekening te houden met de plannen in deze Defensienota. De
omvang en de aard van de organisatie van de krijgsmacht bepalen de
behoefte aan ruimte. Veranderingen daarin kunnen het beslag beïnvloeden
dat Defensie op de ruimte in Nederland legt.
Nadat de procedure van de planologische kernbeslissing zal zijn voltooid,
zal met de uitvoering van de beleidsvoornemens worden begonnen. Over
de bestemming van de militaire terreinen in de Lauwersmeer is al een
beslissing genomen. De inrichting is in uitvoering.
C. OEFENMOGELIJKHEDEN
Op dit moment beschikt de krijgsmacht in Nederland niet over geschikte
compagniesoefenterreinen. Door de voortgaande mechanisering van de
Koninklijke landmacht voldoen ook de bestaande terreinen niet meer. Zij
zijn te klein en de inrichting voldoet niet. Noodgedwongen maakt de
Koninklijke landmacht nu voor compagniesoefeningen vaak gebruik van de
voor grotere oefeningen bestemde oefenterreinen in de Bondsrepubliek
Duitsland. De mogelijkheden om daar te oefenen en te schieten nemen af.
In het verleden heeft de Koninklijke landmacht ook gebruik gemaakt van
oefenterreinen in België (Leopoldsburg) en Frankrijk (La Courtine). Deze
terreinen zijn echter niet geschikt voor het optreden met gemechaniseerde
eenheden.
Binnen de Navo is onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het gebruik
van bataljons- en compagniesoefenterreinen van de bondgengten. Griekenland en Portugal zagen mogelijkheden voor medegebruik van oefenterreinen
door bondgenoten.
Wij hebben ook nog overleg gevoerd met de Deense autoriteiten over
eventuele oefenmogelijkheden in Denemarken. Er bleek geen ruimte
beschikbaar te zijn omdat de Deense terreinen maximaal door de eigen
land- en luchtmacht worden gebruikt.
Het oefenen in het buitenland heeft veel nadelen In de eerste plaats is
het verplaatsen van materieel en personeel naar die oefengebieden
tijdrovend. Bovendien zijn de kosten hoog. Het oefenen van een compagnie
in het buitenland kost een veelvoud van het oefenen van een dergelijke
eenheid in Nederland. Het gedurende een week gebruik maken van een
oefenterrein in de Bondsrepubliek kost minimaal f 500 000. Daar komen
nog bij de verplaatsingskosten en toelagen voor het personeel. Gezien de
afstand tot Nederland zou bij oefeningen in Griekenland of Portugal het
materieel ter plaatse moeten zijn. Dit zou betekenen dat extra materieel zou
moeten worden aangeschaft. Ook het onderhoud zou daar moeten gebeuren.
Het plaatsen van onderhoudspersoneel in die landen zou er toe leiden dat
extra personeel moet worden geworven.
De conclusie die moet worden getrokken kan niet anders zijn dan dat er
buiten de Bondsrepubliek Duitsland geen geschikte oefenterreinen in het
buitenland zijn voor Nederlandse landstrijdkrachten. De oefenmogelijkheden
in de Bondsrepubliek voorzien voor ongeveer 30% in de behoefte van het
legerkorps.
Een en ander betekent dat Nederland voor oefeningen tot en met
compagniesniveau is aangewezen op het benutten van mogelijkheden in
het eigen land. Om deze reden is de verwerving van extra terreinen
voorzien en worden maatregelen voorbereid voor een verbeterde inrichting.
Voor oefenterreinen is ongeveer 17 000 ha nodig. Dit is overigens
aanzienlijk minder dan het oppervlak aan oefenterreinen waarover nu in
ons land wordt beschikt (ca. 23000 ha). Na de verwezenlijking van compagniesoefenterreinen en eenheidsoefenterreinen kan een aantal kleinere en
niet voldoende ingerichte terreinen buiten gebruik worden gesteld (zie fig.
2 en 3). Bij het vaststellen van de behoefte aan compagnies- en eenheidsoefenterreinen is er rekening mee gehouden dat in de toekomst op grotere
schaal gebruik zal worden gemaakt van rij- en gevechtssimulatoren. Bij
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toenemende toepassing van deze simulatoren zal weliswaar de behoefte
aan oefenterreinen niet afnemen maar deze zullen wel minder intensief
worden gebruikt. Dit heeft dan weer een positieve invloed op flora en fauna
van het betrokken oefengebied.
D. MILIEUBELEID
De zorg voor het milieu heeft de laatste jaren geleid tot een sterke
toeneming van de regelgeving op dit terrein. De regels gelden in het
algemeen ook voor Defensie. In dit verband is Defensie ook betrokken bij
de milieu-effect-rapportage. Zo zal met betrekking tot de inrichting van het
oefenterrein Ginkelse Heide een milieu-effect-rapportage in het verband
van het interimbeleid worden opgesteld. In sommige milieuwetten zijn
uitzonderingsbepalingen ten behoeve van de landsverdediging opgenomen.
Dit bleek noodzakelijk om de operationele taken van de krijgsmacht te
kunnen uitvoeren.
Het milieubeleid binnen Defensie heeft zowel betrekking op de onroerende
als de roerende goederen. Het instellen en eventueel uitbouwen van
coördinerende milieu-eenheden binnen een aantal ministeries is één van
de aanbevelingen opgenomen in het Plan Integratie Milieubeleid. In dit
verband zal ook binnen de defensie-organisatie verder gestalte worden
gegeven aan de coördinatie van de in het verband van het milieubeleid te
nemen maatregelen. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de
duidelijke raakvlakken welke bestaan tussen het ruimtelijke en het milieubeleid. Inmiddels is de coördinatie inzake milieu-aangelegenheden in
handen gelegd van de Coördinator voor Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken
van Defensie (CROMD).
Het zoveel mogelijk beperken van de geluidhinder door de militaire
luchtvaart is belangrijk. Hieraan wordt in het vliegveldbeleggingsplan veel
aandacht geschonken. Er wordt gewerkt aan de aanwijzingsbeschikkingen
op grond van artikel 26 van de Luchtvaartwet. Het doel van de aanwijzingsbeschikking is het opnemen van de geluidcontouren rond de militaire
luchtvaartterreinen in streek- en bestemmingsplannen. Daarmee wordt de
maximale belasting door geluid per gebied vastgelegd. Lokale projectgroepen stellen de concept-aanwijzingsbeschikkingen op. In deze projectgroepen
hebben ambtelijke vertegenwoordigers van het Rijk en alle betrokken
gemeenten en provinciebesturen zitting. Het is de bedoeling na formele
vaststelling van de geluidszones te beginnen met het bestuurlijk overleg
als bedoeld in artikel 19 van de Luchtvaartwet. Defensie is begonnen met
de zogenaamde présanering. Hieronder wordt verstaan het aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen in woningen en andere geluidgevoelige
gebouwen in gebieden die ook in de toekomst het zwaarst door geluid
zullen blijven belast. Het programma voorziet in geluidsisolatie van
ongeveer 7000 woningen rond militaire luchtvaartterreinen. Uit de resultaten
van onlangs uitgevoerde présaneringsprojecten blijkt dat aan zonering nog
ongeveer f 400 min. (prijspeil 1983) zal moeten worden besteed.
Een bijzondere vorm van présanering vormt de baanverdraaiing op de
vliegbasis Eindhoven. Omdat het geluidbelaste woningbestand in deze
regio hierdoor met meer dan 8500 woningen zal afnemen, zullen de
daarmee uitgespaarde f 65 min. worden aangewend voor de kosten van de
baanverdraaiing.
E. SPREIDING
Bij het regionaal beleid is Defensie tot dusver veelal betrokken in het
verband van de spreiding van rijksdiensten. In de Nota Spreiding Rijksdiensten (Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 12831, nr. 7) is het met Defensie
overeengekomen aandeel vermeld. De spreiding van defensiediensten in
de eerste fase is in het verband van de Perspectievennota Limburg gericht
geweest op Zuid-Limburg en in het verband van het Integraal Structuurplan
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Noorden des Lands op Emmen. Aan de toezeggingen is voor het grootste
deel voldaan. De meeste te spreiden diensten zijn verplaatst.
Bij de naar Emmen over te brengen arbeidsplaatsen zou het ook gaan
om de te Harderwijk gelegerde Staf van de 4e Divisie. De verplaatsing van
deze staf naar Emmen werd door het gemeentebestuur afgewezen. Men
had bezwaar tegen de aan de verplaatsing verbonden noodzakelijke
voorwaarde een oefenterrein ter beschikking te stellen, terwijl ook het
aantal arbeidsplaatsen dat voor burgerpersoneel ter beschikking zou
komen als onvoldoende werd aangemerkt. Als gevolg van de reorganisaties
van de met de Staf van de 4e Divisie samenhangende eenheden is de
personeelssterkte aanzienlijk teruggebracht. Verplaatsing van deze staf is
nu niet meer rendabel en daarom is daarvan definitief afgezien.
In het verband van het regionaal werkgelegenheidsbeleid, waaronder de
tweede fase van de spreiding rijksdiensten (1981-1986) valt, zullen vijf
opslagplaatsen voor Amerikaans legermaterieel in gebruik worden genomen. Deze opslagplaatsen worden in Vlagtwedde, Coevorden, Vriezenveen,
Brunssum en Kerkrade gevestigd. Hiermee zal dan volledig zijn voldaan
aan alle toezeggingen van Defensie voor de spreiding. Een verdere bijdrage
aan de spreiding wordt niet overwogen.
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Afbeelding 28 Beleidsvoornemen met betrekking tot oefenterreinen in
Nederland.
oefenterreinen in Nederland
conform Structuurschema
militaire terreinen
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Afbeelding 29 Gevolgen van de herstructurering van het bestand aan
oefenterreinen.
Totaaloverzicht Nederland
Onderstaand worden voor Nederland als geheel de gevolgen van de
herstructurering van het bestand aan oefenterreinen weergegeven, zoals
Zoals in het beleidsvoornemen structuurschema militaire terreinen is
aangegeven.
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Afbeelding 30 Herstructurering van het bestand aan oefenterreinen.
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Hoofdstuk VII. Het economisch en financieel
defensiebeleid

A. ALGEMEEN
Met het verschijnen van Defensienota-1974 werd een einde gemaakt aan
de in 1971 ingetreden situatie waarin er geen meerjarenplan voor de
Nederlandse defensie meer bestond. In die Defensienota werd een samenhangend defensieplan voor de jaren 1974-1983 aangeboden. Volgens het
plan zouden de defensie-uitgaven reëel stijgen. In de tweede helft van de
planperiode, namelijk in de jaren 1979-1983, zouden die uitgaven met
meer dan 2,5% reëel per jaar stijgen. Dat werd noodzakelijk geacht om
tekortkomingen in de Nederlandse defensie op te heffen. Al in de eerste
helft van de planperiode bleek dat de voor de uitvoering van het plan
benodigde financiële middelen niet geheel ter beschikking kwamen.
Economische en financiële omstandigheden noopten het kabinet tot een
aantal financiële ingrepen. In 1977 besloten de Navo-lidstaten de financiële
grondslag voor de defensie te verbeteren. Toen werd afgesproken de reële
groei van de defensie-uitgaven jaarlijks op ongeveer 3% te stellen. Ook de
Nederlandse regering verbond zich daartoe. Op grond van dat besluit kon
een defensieprogramma voor de lange termijn worden opgesteld dat de
bondgenootschappelijke verdediging kwalitatief en kwantitatief op peil zou
moeten brengen. In de meerjarenramingen van de MiljoenennotaH979
werd de aanvulling tot de 3% reële groei van de defensie-uitgaven verwerkt.
De afgesproken norm is echter door een aantal achtereenvolgende
ombuigingsoperaties en het niet volledig toekennen van compensatie voor
prijsstijgingen nimmer gehaald. Door de verslechterende financieel-economische situatie van het land en het sterk oplopen van het financieringstekort
van de rijksoverheid bleken financiële ingrepen onontkoombaar. Dat leidde
ertoe dat in de jaren 1979-1982 maar een gemiddelde groei van ongeveer
11/2% kon worden bereikt. Dit komt in vergelijking met het op 3% groei
berustende plan overeen met een financieel verlies van ongeveer f 1,5 mld.
in die periode. De plannen zijn dan ook telkens bijgesteld. Dat was ook al
nodig omdat Defensie moest bijdragen aan meerkosten die werden
gemaakt als gevolg van het plaatsen van defensie-orders bij de Nederlandse
industrie. In de periode 1976-1982 was hiermee ongeveer f750 min.
gemoeid, waarvan f400 min. ten laste van Defensie.
De gevolgen van het geheel aan ombuigingen werken in latere jaren
door omdat het bedrag dat als uitgangspunt dient voor de berekening van
de groei telkens wordt verlaagd. Dit verstoort de planning ingrijpend. Dat is
met name het geval omdat een belangrijk deel van de financiële middelen
is gebonden door langlopende contracten met derden en omdat door die
ombuigingen steeds minder ruimte overblijft voor in de plannen voorziene
aanvullende en nieuwe projecten. In dit verband moet er ook nog op
worden gewezen dat een groot deel van de defensie-uitgaven wordt
besteed aan kostbare wapensystemen, zoals standaardfregatten, Leopard
ll-tanks en F-16-vliegtuigen. Het gehele proces van voorbereiding tot
aankoop, bestelling, aflevering en betaling strekt zich over tal van jaren uit.
Daarnaast moet in belangrijke mate rekening worden gehouden met
exploitatiekosten, die op korte termijn moeilijk zijn te beïnvloeden.
De politieke beoordeling van de veiligheidssituatie blijft uitgangspunt
van het defensiebeleid. De economische teruggang heeft echter ook
gevolgen voor de verwezenlijking van de daarop afgestemde defensieplannen en de financiering daarvan. Het defensieplan voor de komende tien
jaar kan alleen volgens schema worden verwezenlijkt als ook de daarvoor
benodigde gelden overeenkomstig de geplande tijdstippen ter beschikking
komen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18169, nrs. 1-2

211

Verstoringen bemoeilijken ook de onderlinge afstemming op de plannen
van de bondgenoten. Voldoende zekerheid met betrekking tot de voor de
planning beschikbare financiële middelen is niet alleen van wezenlijk
belang om de defensieplannen te kunnen uitvoeren, maar ook voor de
Nederlandse positie in het bondgenootschap. Daarom erkent het kabinet,
zoals in de regeringsverklaring uiteengezet, de noodzaak van het streven
naar de in de Navo overeengekomen norm van 3% reële groei van de
defensie-uitgaven per jaar. Voor deze kabinetsperiode wordt echter - gelet
op de financieel-economische situatie - uitgegaan van een reële groei van
de defensie-uitgaven met 2% per jaar met als uitgangspunt de begroting
van 1982. Wij menen dat met een 2%/3% plan de defensie-inspanning ook
kan blijven gericht op een aanvaardbare uitvoering van het Nederlandse
aandeel in het Navo-defensieprogramma voor de lange termijn, dat
inmiddels is opgenomen in de nationale plannen.
B. FINANCIERINGSBELEID
Het financieringsbeleid is er op gericht waarborgen te scheppen voor de
verwezenlijking van de defensieplannen. Daarbij gelden de volgende
algemene uitgangspunten:
- meerjarenafspraken die aan de defensiehuishouding een zo groot
mogelijke zekerheid verschaffen met betrekking tot de beschikbaarheid van
financiële middelen op langere termijn;
- een financiële meerjarenplanning met een voortschrijdend karakter om
de continuïteit van het planningsproces te kunnen waarborgen;
- een flexibiliteit binnen de defensiebegroting en de meerjarenramingen
die waarborgt dat de niet steeds geheel gelijkmatig verlopende behoefte
aan financiële middelen - vooral veroorzaakt door het soms onvermijdelijk
samenvallen van een groot aantal investeringsprojecten - kan worden
opgevangen.
De financiële meerjarenramingen voor Defensie zijn uitgedrukt in
constante prijzen. De in constante prijzen uitgedrukte bedragen moeten elk
jaar op de juiste wijze worden bijgesteld in verband met opgetreden loonen prijsbewegingen. Gebeurt dit niet dan leidt dat tot uitholling van de
defensie-inspanning. Als uit sociaal-economische overwegingen de
voorkeur wordt gegeven aan het bestellen van in vergelijking tot met het
buitenland duurder defensie-materieel bij de Nederlandse industrie en
Defensie (een deel van) de meerkosten voor zijn rekening zou moeten
nemen, dan komen die meeruitgaven niet ten goede aan de defensieinspanning. Daarom heeft het kabinet besloten daarvoor een zodanige
regeling te scheppen die althans het grootste deel van die meerkosten ten
laste brengt van de andere meest betrokken ministeries.
C. INSTRUMENTEN
Om het financieringssysteem zo goed mogelijk te laten werken wordt
een aantal technische instrumenten verder ontwikkeld. De begrotingsadministraties van de verschillende krijgsmachtdelen en van de centrale
organisatie staan per 1 januari 1982 onder éénhoofdige leiding. Het doel is
geleidelijk de verwerking van financieel-administratieve gegevens beter te
stroomlijnen. Hierdoor wordt zowel de interne als de externe verslaglegging
verbeterd. Daarbij wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte
van de krijgsmachtdelen en de centrale organisatie. In overleg met de
minister van Financiën is voor de gewenste administratie van de investeringen voor de grootste defensieprojecten een oplossing gevonden.
De gedachte opzet van het in de Defensienota-1974 aangekondigde
centrale kosteninformatiesysteem is in de loop van de tijd gewijzigd. Om
doublures te voorkomen zal het centrale kosteninformatiesysteem zich
beperken tot de verwerking van informatie over de centrale organisatie. De
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informatie over de krijgsmachtdelen zal dan worden ontleend aan de
kosteninformatiesystemen van de krijgsmachtdelen. Overeenkomstig de in
1974 gekozen opzet geeft het ontwikkelde systeem per organisatorische
eenheid exploitatiegegevens en is daartoe gekoppeld aan verschillende
deeladministraties. Door bundeling van bepaalde organisatorische eenheden tot taakgebieden verkrijgt men overzichten waarin, per krijgsmachtdeel
gerangschikt, alle exploitatiekosten van een aantal taakgebieden zijn
aangegeven. Deze overzichten verschaffen een indicatief inzicht in de
hoeveelheid geld die met bepaalde taken is gemoeid. Een eerste proeve
van een dergelijke opstelling is opgenomen in bijlage 1 bij dit hoofdstuk.
D. FINANCIERING VAN DE PLANNEN
Bij het opstellen van de plannen hebben onder meer de volgende
financiële richtlijnen gegolden:
- In overeenstemming met het regeerakkoord berust de planning voor
de periode 1984 tot en met 1986 op een 2% jaarlijkse reële groei. Voor de
periode 1987 tot en met 1993 is deze groei gesteld op 3%. Daarbij is
uitgegaan van het geplande lagere niveau van 1986.
- Voor de materiële uitgaven is het prijspeil van 1982 gehanteerd. Voor
de bezoldiging van het personeel is uitgegaan van het loonpeil van 1 juli
1982.
- Om aansluiting te verkrijgen op het loon- en prijspeil van de Miljoenennota 1984 is in de budgetoverzichten een aparte regel met de bij de
Voorjaarsnota 1983 verkregen loon- en prijscompensatie opgenomen.
- Mede in het belang van de werkgelegenheid heeft het kabinet in 1983
besloten de scheepsbouwbedrijven Rotterdamse Droogdok Maatschappij
(RDM) en Koninklijke Maatschappij De Schelde (KMS) steun te verlenen.
Als gevolg hiervan bleek het noodzakelijk op korte termijn, eerder dan
aanvankelijk in de defensieplannen was voorzien, marine-orders te plaatsen.
Zo zijn enkele scheepsbouwprogramma's van 1986 naar 1984 vervroegd.
Voorts moet in verband met het voltooien van lopende defensie-orders
f 490 min. - die al door Defensie waren betaald, maar verloren gegaan
door de déconfiture Rijn-Schelde-Verolme (RSV) - opnieuw worden
betaald.
De problematiek van het vervroegen van geplande orders en het voltooien
van lopende orders bedroeg voor de jaren 1983 tot en met 1986 ongeveer
f 1340 min. De al door Defensie voor lopende orders gedane en verloren
gegane betaling van f490 min. maakt hiervan deel uit. De voor het vervroegen
van geplande orders en voltooien van lopende orders benodigde financiële
middelen zijn gedeeltelijk verkregen door toevoeging van gelden aan de
defensiebegroting.
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Met de oplossing van de RSV-problematiek (defensiedeel) zijn de volgende bedragen
gemoeid (in miljoenen guldens)
1983

1984

1985

1986

Totaal
(periode
1983 t / m 1986)

390

50

50

20

185

280

360

845

410

235

330

360

1335

255

77

82

82

496'

-

20

32

126

178

155

138

216

152

661

410

235

330

360

1335

Problematiek
Voltooien lopende orders
Vervroegen M-fregatten/
onderzeeboten Wall rusklasse

490

Oplossing
Toevoeging gelden aan
defensiebegroting
Bijdragen ten laste van
begroting Economische
Zaken 2
Bijdragen ten laste van
begroting Defensie

1
Het totaal van f 496 m i n . is zoals b l i j k t
nagenoeg gelijk aan het bedrag dat nodig is
voor het voltooien van lopende orders.

2

De bijdrage van Economische Zaken
k o m t alleen dan ter beschikking voor het
vervroegen van marine-orders, voor zover
er geen exportorders kunnen worden
verkregen.

Defensie diende dus zelf voor de periode 1983 tot en met 1986 nog
ongeveer f 660 min. vrij te maken. Indien de jaren 1987 en 1988 daarbij in
beschouwing worden genomen bedroeg de door Defensie zelf op te lossen
problematiek f 1080 min. Het gaat om f 530 min. bij de Koninklijke marine,
f 430 min. bij de Koninklijke landmacht en f 120 min. bij de Koninklijke
luchtmacht. De plannen van de krijgsmachtdelen hebben als gevolg
hiervan een ingrijpende herschikking ondergaan. Voor het plan van de
Koninklijke marine geldt dat tot en met 1990; voor de plannen van de
Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht is dat het geval tot en
met 1987.
Het totale voor de oplossing van de problematiek gereserveerde geld ten
behoeve van KMSen RDM is voorde jaren 1983 toten met 1988 overgeboekt
naar het deelbudget van de centrale organisatie.
Bij het opstellen van het defensieplan is gestreefd naar flexibiliteit in de
financiering, in die zin dat per jaar voor het aangaan van nieuwe projecten
een zekere financiële ruimte binnen het jaarlijkse budget moest worden
gereserveerd. Alle budgettaire problemen, de al genomen en nog te nemen
besluiten inzake de door Defensie te leveren bijdragen in het verband van
de werkgelegenheidsproblematiek en de dwingende noodzaak de plannen
op die van de bondgenoten af te stemmen, zullen ertoe leiden dat, gezien
de beperkte flexibiliteit, met name in deze kabinetsperiode telkens bij het
aangaan van belangrijke investeringsprojecten zal moeten worden geanaliseerd in hoeverre de flexibiliteit wordt beïnvloedt.
Bijlage 1 bij hoofdstuk VII
Taak-middelenrelatie. Overeenkomstig de aan de Tweede Kamer bij de
behandeling van de defensiebegroting 1982 gedane toezegging is in deze
nota een begin gemaakt met de opstelling van een overzicht van de totale
exploitatiekosten voor de taakgebieden. In deze bijlage wordt, zoals in
hoofdstuk VII vermeld, dit overzicht gegeven. Het bevat de te verwachten
financiële gevolgen van de uitvoering van bepaalde taken voor de jaren
1984 tot en met 1988 voor de exploitatie. De gegevens zijn ontleend aan de
in genoemd hoofdstuk ter sprake gekomen kosteninformatiesystemen.
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Aangezien bepaalde kostensoorten door middel van verdeelsleutels aan de
taken zijn toebedeeld, moet aan de vermelde bedragen geen absolute
betekenis worden toegekend. Het overzicht heeft een indicatief karakter.
1984

1986

1987

1988

4
6
68
12

4
6
68
12

4
6
68
12

4
6
68
12

45

44

44

45

56

55

55

56

1985

(in miljoenen guldens)
Centrale organisatie en
interservice zaken
4
Departementale leiding
Defensiestaf
6
Directoraat-generaal personeel
68
Directoraat-generaal materieel
12
Directoraat-generaal economie
en financiën
45
Zelfstandige directies en
56
bureaus
Diensten en organisaties van
algemene aard (o.a. bijzondere organisatie-eenheden)
257
Bijdragen en subsidies aan
instellingen
187
1339
Pensioenen en wachtgelden
Overige uitgaven
68

256

256

257

260

184
1367
87

173
1397
90

175
1427
90

178
1457
88

2042

2085

2105

2138

2174

181
426
81
83

180
424
81
83

182
429
82
84

184
432
83
84

186
439
84
85

115
38
136
20
85
90
86

114
38
136
20
84
89
86

115
39
137
20
85
90
87

116
39
138
20
86
91
88

118
39
140
20
87
92
89

321

320

323

326

329

1662

1655

1673

1687

1708

Algemeen beheer
Eerste legerkorps
(Staf Eerste Legerkorps)
(1e Divisie)
(4e Divisie)
(5e Divisie)
(Overige eenheden van
het Eerste legerkorps)
Nationaal territoriaal
commando
(Kazernecommando's)
(Overige)
Commando opleidingen
(Personeel in opleiding)
(Kosten vaste staf en
opleidingcentra)
Nationaal logistiek
commando
Commando verbindingen
Geneeskundig commando
Topografische dienst
Overige eenheden en
diversen

173
1287
(22)
(355)
(391)
(4)

173
1282
(21)
(354)
(390)
(4)

173
1286
(22)
(355)
(391)
(4)

174
1286
(22)
(355)
(391)
(4)

174
1292
(22)
(357)
(393)
(4)

(515)

(513)

(514)

(514)

(516)

704
(442)
(262)
744
(303)

699
(437)
(262)
741
(302)

699
(437)
(262)
743
(303)

699
(437)
(262)
743
(303)

706
(443)
(263)
744
(302)

(441)

(439)

(440)

(440)

(442)

258
80
61
25

258
80
61
25

258
80
61
25

259
80
61
25

262
80
61
25

422

423

424

424

424

Totaal

3754

3742

3749

3751

3768

Totaal
Koninklijke

Marine

Algemeen beheer
Groep escorteschepen
Onderzeedienst
Mijnendienst
Groep maritieme patrouillevliegtuigen
Groep helicopters
Korps mariniers
Hydrografie
Opleidingen
Personeel in opleiding
Kazernes
Overige eenheden en
diversen
Totaal

Koninklijke

Landmacht
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Koninklijke

1985

1986

1987

1988

119
443
162
8
50
215

118
425
183
8
50
201

118
418
181
8
50
198

118
422
168
8
50
198

118
434
168
8
50
204

25
169
154
98
75

25
169
186
98
75

25
168
181
97
75

25
168
190
98
75

25
168
193
98
75

1518

1538

1519

1520

1541

7
159
17
14

7
163
17
14

7
166
17
14

7
169
17
14

7
171
17
14

10

10

11

11

11

Luchtmacht

Algemeen beheer
Vliegbases
Squadrons jachtvliegtuigen
Transportsquadron
Groep lichte vliegtuigen
Groepen geleide wapens
Meldings- en gevechtsleidingsstelsel
Depots
Opleidingen
Personeel in opleiding
Overige eenheden en diversen
Totaal
Koninklijke

1984

Marechaussee

Algemeen beheer
Divisies
Opleidingen
Personeel in opleiding
Overige eenheden en
diversen
Totaal
Totaal-generaal

207

211

215

218

220

9183

9231

9261

9314

9411
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Bijlage 2 bij Hoofdstuk V I I

Aansluiting plan/Miljoenennota 1984
1984

1.

1986

1987

1988

1984
t/m
1988

1989
t/m
1993

Exploitatiekosten

a. Bezoldiging burgerpersoneel
b. Bezoldiging militair personeel
c. Overige personele kosten

2.

1985

1 465
3 668
931

1 470
3 653
962

1 472
3 664
955

1 475
3 660
973

1 478
3 662
980

7 360
18 307
4 801

7 435
18 495
5 292

Personele exploitatie
Pensioenen en wachtgelden
Materiële exploitatie

6 064
1 339
1 780

6 085
1 367
1 779

6 091
1 397
1 773

6 108
1 427
1 779

6 120
1 457
1 834

30 468
6 987
8 945

31 222
7 285
9612

Totale exploitatiekosten

9 183

9 231

9 261

9 314

9 411

46 400

48 119

543
3 331

584
3 495

562
3 751

584
3 917

638
4 148

2 911
18 642

3 693
24 835

3 874

4 079

4 313

4 501

4 786

21553

28 528

13 057

13310

13 574

13815

14 197

67 953

76 647

-18

-17

-16

-15

-13

-79

-40

13 039

13 293

13 558

13 800

14 184
•

67 874

76 607

Investeringskosten

a. Infrastructuur
b. Groot materieel
Totale investeringskosten
Defensieplan op loon- en prijspeil
1982
Aansluiting op de Miljoenennota
1984*
Budget

Hiervan:
- homogene uitgavengroep Defensie
— homogene uitgavengroep Wetenschapsbeleid

Overeenkomstig miljoenennota 1984

Op basis van 3x reële groei na 1986

12 930

13 182

13 457

13 697

14 079

67 345

76 073

109

111

101

103

105

529

534

* In dit overzicht is uitgegaan van het loonen prijsniveau 1982. De o n t w i k k e l i n g v a n
lonen en prijzen sedertdien is in een
gesaldeerde regel opgenomen, waardoor
de aansluiting op het loon- en prijsniveau
van de Miljoenennota 1984 is hersteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18169, nrs. 1-2

217

Afbeelding 31 Overzicht uitgaven Defensie 1984 t/m 1988.
-17-

x1000)

Miljoenen guldens

-16-

Pensioenen en
-14-

wachtgelden

1397
1339

1367

-12Investeringen

-10-

3874

4079

4313

4501

4786

Materiële exploitatie
- 8

1780

1779

1773

1779

1834

- 4

Personele exploitatie
6064

6085

6091

6108

6120

1984

1985

1986

1987

1988

3-

Jaren
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Afbeelding 32 Overzicht uitgaven Defensie 1984-1993.

Overzicht uitgaven Defensie (in miljoenen guldens)

x 1000

totaal 76.647

totaal 67.953
pensioenen
6.987

pensioenen
7.285

investeringen
28.528

investeringen
21.553

materiële
exploitatie
8.945

materiële
exploitatie
9.612

personele
exploitatie
30.468

personele
exploitatie
31.222

1984 tot en met 1988

1989 tot en met 1991
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Afbeelding 33 Het gemiddelde defensie-uitgavenpatroon 1984 t/m 1993.

Afbeelding 34 Aandeel van de krijgsmachtdelen en de centrale organisatie
in het geheel van defensie-uitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 169, nrs. 1-2

220

Hoofdstuk VIII. Overige onderwerpen

A. CIVIELE VERDEDIGING
De complexiteit van de moderne samenleving met haar kwetsbaarheid
voor interne en externe verstoringen is voortdurend toegenomen. Daarmee
is de mate waarin de samenleving de gevolgen van deze verstoringen kan
opvangen mede bepalend geworden voor de effectiviteit en de geloofwaardigheid van het veiligheidsbeleid. Dit beleid zou sterk aan overtuigingskracht
inboeten als niet daarmee samenhangende civiele verdedigingsmaatregelen
zouden kunnen worden getroffen. Het is mede daarom van belang dat de
civiele verdediging, naast de militaire verdediging, voldoende zorg krijgt.
Civiele en militaire verdediging dragen beide bij tot elkanders doeltreffende
functioneren. Deze wederzijdse afhankelijkheid springt duidelijk in het oog
op de gebieden waarop militaire en civiele organen al dan niet in bondgenootschappelijk verband, samenwerken. Deze samenwerking betreft de
economische verdedigingsvoorbereiding in de ruimste zin, de uitwerking
van de bondgenootschappelijke plannen ter versterking van de defensie,
de rampenbestrijding en hulpverlening, alsmede de noodwetgeving en de
paraatheidsopbouw.
De onderlinge afhankelijkheid van de civiele verdediging en de militaire
verdediging vereist een goede verdeling en coördinatie van taken. De door
mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken, tevens coördinerend bewindsman voor de civiele verdediging, toegezegde Nota over de civiele verdediging lijkt een alleszins geschikte gelegenheid te bieden de rol van de civiele
verdediging in het veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende raakvlakken met de militaire verdediging nader af te bakenen en te bepalen.

B. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Het door Defensie gefinancierde wetenschappelijk onderzoek heeft tot
doel op doelmatige wijze te voorzien in de behoefte van het ministerie en
de krijgsmacht aan wetenschappelijke ondersteuning op operationeel,
personeel, materieel en financieel/economisch gebied. Deze behoefte is
afgeleid van de taak die Defensie heeft. Die bepaalt de omvang en richting
van het defensieonderzoek. Dit onderzoek maakt dan ook volledig deel uit
van de defensie-inspanning. Defensie stelt zelfstandig de behoefte en
maakt ook zelf van de resultaten gebruik.
Voor een beperkt deel van de behoefte verricht Defensie wetenschappelijk
onderzoek in eigen beheer, zoals sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat
ten dienste staat van het personeelsbeleid. In veruit het grootste deel van
de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek wordt voorzien door gebruik
te maken van onderzoekinstellingen buiten de defensie-organisatie. Het
gaat voornamelijk om de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium
(NLR) en het Maritiem Research Instituut Nederland (Marin). Ook onderzoek
op militair gebied dat aanvankelijk door krijgsmachtlaboratoria werd
verricht omdat de civiele sector de daarvoor benodigde specialistische
capaciteit niet bezat, is in de loop van de tijd ondergebracht bij TNO.
Binnen deze organisatie is daarom de Hoofdgroep Defensie Onderzoek
(HDO-TNO) gevormd. De wijze waarop het defensie-onderzoek in Nederland
is georganiseerd is in vergelijking met andere landen uniek omdat daar het
militaire onderzoek binnen de defensie-organisatie wordt uitgevoerd. Het
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voordeel van de Nederlandse organisatievorm is dat de zogeheten «spin-off»
(uitstralingseffecten) van het defensie-onderzoek beter toegankelijk is voor
derden en Defensie rechtstreeks voordeel heeft van resultaten van onderzoek
in de civiele sector. De «spin-off» bestaat uit kennis en apparatuur die bij
het defensie-onderzoek worden opgebouwd. Uitstralingseffecten in de
vorm van onderzoekresultaten zijn van minder betekenis omdat het
defensie-onderzoek meestal is gericht op eigen militaire problemen en
omdat eisen van geheimhouding een beperking kunnen vormen voor
overdracht van resultaten aan derden. De «spin-off» van het defensie-onderzoek voor derden ligt vooral op chemisch-technologisch en zintuigfysiologisch gebied. Naar verwachting zullen derden in de toekomst meer
gebruik gaan maken van kennis en apparatuur op andere gebieden van het
defensie-onderzoek, zoals op het terrein van de micro-elektronica en de
operationele research. Waar mogelijk zal Defensie de «spin-off» van
defensie-onderzoek voor derden blijven bevorderen.
Sedert het verschijnen van de Defensienota 1974 heeft zich een aantal
ontwikkelingen met betrekking tot het defensie-onderzoek voorgedaan. Het
defensie-onderzoek is opgenomen in de homogene uitgavengroep wetenschapsbeoefening (HGWB). Het Medisch Biologisch Laboratorium van de
Rijksverdedigingsorganisatie TNO (RVO-TNO) is overgegaan naar de
Gezondheidsorganisatie TNO. Het Laboratorium voor Elektronische
Ontwikkelingen voor de Krijgsmacht (Leok) is als laatste krijgsmachtlaboratorium overgegaan naar de RVO-TNO. Als bijzondere organisatie van TNO
is de RVO-TNV inmiddels opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn de HDO-TNO
en de Raad voor het Defensie Onderzoek (RDO-TNO) ingesteld. Voorts is de
beslissing genomen het Leok-TNO en het Physisch Laboratorium-TNO
(PHL-TNO) tot één geheel samen te voegen. Bij het voorgaande tekenen wij
het volgende aan:
- Omdat het defensie-onderzoek aanrakingsvlakken heeft met het
Wetenschapsbeleid heeft in 1978 de minister van Defensie met zijn ambtgenoot van Wetenschapsbeleid afgesproken om het defensie-onderzoek op
te nemen in de HGWB. Dit laat onverlet dat alleen de minister van Defensie
verantwoordelijk is voor omvang en richting van het defensie-onderzoek.
Steeds als een goede afstemming tussen het defensie-onderzoekbeleid en
het wetenschapsbeleid is vereist, zal de coördinerend minister echter
worden betrokken bij de beleidsvorming op het terrein van het defensieonderzoek. Overigens is de coördinerend minister bestuurlijk ook al
betrokken bij de instellingen waar het defensie-onderzoek wordt uitgevoerd
en is hij ambtelijk vertegenwoordigd in de RDO-TNO.
- De door de regering voorgestane herstructurering van TNO bracht
onder meer de opheffing van de eigen rechtspersoonlijkheid bezittende
bijzondere organisaties met zich mee. Bij het opheffen van de bijzondere
organisatie RVO en het opnemen van de defensie-laboratoria, die te zamen
de hoofdgroep voor Defensie-onderzoek (HDO-TNO) vormen in de geherstructureerde TNO-organisatie was het uitgangspunt dat recht moet
worden gedaan aan een aantal kenmerkende aspecten in de verhouding
tussen de minister van Defensie en het defensie-onderzoek te weten:
• sterke verwevenheid van het defensie-onderzoek met de krijgsmacht;
• de classificatie die om veiligheidsredenen wenselijk kan zijn;
• het deelnemen aan internationale samenwerkingsverbanden op het
terrein van defensie-onderzoek en beperkingen met betrekking tot beslissingsmarges die daaraan zijn verbonden.
De bijzondere verhouding tussen Defensie en TNO is vastgelegd in het
TNO-besluit 1980 en zal zijn wettelijke grondslag krijgen in de nieuwe
TNO-wet met bijbehorende algemene maatregel van bestuur. Het ontwerp
van de nieuwe TNO-wet, met als bijlage het ontwerp-besluit, zal naar
verwachting eind 1983 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
- Het onderzoek van PHL-TNO en het Leok-TNO is sterk verweven en
overlapt elkaar zelfs gedeeltelijk. Om doelmatigheid en doeltreffendheid
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van het in beide laboratoria verrichte onderzoek te vergroten, is besloten
beide laboratoria organisatorisch en geografisch tot één geheel samen te
voegen. Naar verwachting zal deze samenvoeging eind 1985 zijn verwezenlijkt. De nieuw- en verbouw van het geïntegreerde laboratorium is in 1983
aanbesteed.
Defensie heeft voornamelijk behoefte aan onderzoek van adviserende en
evaluerende aard. Het gaat om vraagstukken op het vlak van de beleidsvorming en «uitvoering op operationeel, personeel, materieel en financieeleconomisch gebied. De volgende onderwerpen en terreinen van onderzoek
vormen een illustratie: analyse van de dreiging, mogelijke tegenmaatregelen, optimale samenstelling en inzet van wapensystemen, waarde van
technologische ontwikkelingen voor de krijgsmacht, doeltreffendheid en
kwetsbaarheid van wapensystemen, automatisering, technische eisen te
stellen aan te verwerven materieel, evaluatie van in gebruik zijnde systemen,
moderniseren van in gebruik zijnd materieel, beheerssystemen voor
personeel en materieel, logistieke ondersteuning, arbeidsomstandigheden,
bescherming van personeel onder NBC-omstandigheden, medische
verzorging, ergonomische aspecten, voeding, personeelsopbouw. Het
defensie-onderzoek is op technisch-wetenschappelijk gebied in beperkte
mate gericht op het werven van kennis benodigd voor de ontwikkeling van
nieuw materieel. Nederland schept immers zelf maar een betrekkelijk klein
deel van het voor zijn defensie benodigde materieel. Het beleid is er echter
op gericht de Nederlandse industrie meer te betrekken bij de levering van
materieel aan de krijgsmacht. Zoals al in deze nota is opgemerkt moet de
industrie dan kunnen beschikken over de voor defensie-opdrachten
benodigde technologische kennis. Hoewel het verwerven en in stand
houden daarvan vooral de verantwoordelijkheid van de industrie zelf is,
kan de rijksoverheid hierbij wel ondersteunend optreden. Het defensie-onderzoek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Daartoe zal het op
ontwikkeling van nieuw materieel gerichte defensie-onderzoek worden
versterkt op die gebieden waar de Nederlandse industrie zelfscheppend
kan zijn. Omdat een en ander verband houdt met hettechnologie-beleid zal
hieraan te zamen met Economische Zaken inhoud worden gegeven.
Het steeds ingewikkelder karakter van de krijgsmacht en de omstandigheden waaronder die moet kunnen opereren, maken een groeiende
wetenschappelijke ondersteuning bij de beleidsvorming en «uitvoering
nodig. Ook bij het voortdurend zoeken naar kosteneffectieve oplossingen
wordt vanuit allerlei eenheden in de defensie-organisatie een toenemend
beroep op wetenschappelijk onderzoek gedaan. Niets wijst er op dat aan
die ontwikkeling een eind komt. Daarom is enige groei voorzien van de
financiële middelen voor het defensie-onderzoek. Ook zal de doelmatigheid
van het onderzoek blijvend aandacht vergen. In dit verband herinneren wij
bij voorbeeld aan de bundeling van het onderzoek op fysisch en elektronisch
gebied bij de HDO-TNO. Een belangrijk instrument voor een zo doelmatig
en doeltreffend mogelijk defensie-onderzoek vormen de doorlopende
onderzoekprogramma's die zich over 5 jaar uitstrekken. De onderzoeksinstellingen stellen deze in nauw overleg met de gebruikers op. De programma's worden in elk geval jaarlijks en zo nodig nog tussentijds bijgesteld. Er
is nauw en regelmatig overleg tussen de organisatie die het onderzoek
uitvoert en de gebruiker over de voortgang en de beoordeling van de
resultaten. De programma's geven een overzicht van de inzet van de
onderzoekcapaciteit voor lopende en voorziene opdrachten en voor
onderzoek dat dient om deskundigheid op peil te houden en nieuwe kennis
te verwerven met het oog op toekomstig onderzoek. Inzicht in de behoefte
op langere termijn is van groot belang om tijdig capaciteit voor nieuw
onderzoek op te kunnen bouwen en die welke verouderd is af te stoten.
Daartoe zal de onderzoekbehoefte van de defensie-organisatie in de
toekomst in een plan worden vastgelegd. Dit plan zal uiteraard berusten op
het defensieplan en op de te verwachten technologische en andere voor de
defensie-organisatie relevante ontwikkelingen. Het zal eens in de twee jaar
worden bijgesteld.
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Internationale samenwerking op het gebied van defensie-onderzoek is
gezien de bescheiden omvang van het nationale defensie-onderzoek voor
Nederland van wezenlijk belang. Deze samenwerking, die in de Navo en in
bi- en multilateraal verband plaats heeft, vormt een waardevolle aanvulling
op de eigen onderzoekinspanning, die daardoor beperkt kan blijven. Als
voorwaarde voor deelneming aan internationale samenwerking moet de
nationale inbreng van voldoende kwaliteit zijn.
De samenwerking spitst zich toe op het uitwisselen van onderzoekresultaten en het gezamenlijk uitvoeren van studies en meetprogramma's. In het
bondgenootschap wil men de samenwerking uitbreiden tot het uitvoeren
van gezamenlijke projecten waarbij nieuwe technologieën op hun waarde
voor de bondgenootschappelijke defensie kunnen worden onderzocht en
tot ontwikkeling gebracht. Ook bestaat het verlangen zo mogelijk daarbij de
industrie te betrekken. Zoals in hoofdstuk V al.is uiteengezet, kan dit in een
later stadium de weg effenen voor de gezamenlijke ontwikkeling van
materieel. Gelet op het grote belang van de bondgenootschappelijke
samenwerking op het gebied van het defensie-onderzoek zal Nederland
met name in de Navo en in de IEPG blijven ijveren voor meer gezamenlijk
onderzoek.

C. MILITAIR STRAF-, STRAFPROCES- EN TUCHTRECHT
De feitelijke herziening van het straf- en tuchtrecht is begonnen in 1972
met het aanbieden aan de Tweede Kamer van de nota inzake de herziening
van het militair tuchtrecht (kamerstuk 11 689, nr. 2), waarin ook een
vergaande herziening van het militair strafrecht was aangekondigd.
Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de krijgsmacht en veranderde
juridische inzichten waren voor de toenmalige ministers van Defensie en
van Justitie aanleiding een duidelijke visie te geven op het toekomstige
militair straf- en tuchtrecht. Het voornemen een scherpe scheiding aan te
brengen tussen enerzijds strafrechtelijk en anderzijds tuchtrechtelijk te
handhaven gedragsregels met een daaraan gekoppelde competentiescheiding tussen strafrechter en tuchtrechter vormde het hoofdbestanddeel van
de nota.
Na een uitgebreide parlementaire behandeling, waarbij ook de belangenverenigingen werden gehoord, werd de nota in 1975 voor kennisgeving
aangenomen door de Tweede Kamer. Vrijwel de gehele Kamer kon met de
voorgestelde opzet instemmen.
In het verloop van die drie jaar was binnen de krijgsmacht op dit terrein
wel het een en ander gebeurd. Een tussentijdse modernisering van het
militair tuchtrecht was tot stand gekomen. Dit leidde bijvoorbeeld tot de
afschaffing van het streng arrest, de invoering van de geldboete, de
toelating van een vertrouwensman en ook tot de totstandkoming van
voorlopige aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde grondrechten
door militairen, welke materie na aanvaarding van de wetsvoorstellen
definitief zal zijn geregeld.
Aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen, bracht veranderingen binnen de krijgsmacht teweeg. In de gezagsverhoudingen kreeg het
functionele aspect meer en meer de nadruk.
Op basis van de nota tuchtrecht zijn in de tweede helft van de jaren
zeventig wetsontwerpen tot stand gebracht, welke in 1981 aan de Tweede
Kamer zijn aangeboden (16813 (R 1165». Een belangrijk onderdeel vormt
de afschaffing van de doodstraf in de gehele Nederlandse wetgeving.
Hoewel moeilijk is te voorspellen hoeveel tijd de parlementaire behandeling in beslag zal nemen, mag worden verwacht dat over enige jaren het
militair straf- en tuchtrecht volledig zal zijn herzien. Om na aanvaarding van
de wetten snelle invoering mogelijk te maken wordt al op ruime schaal
informatie verstrekt en onderricht gegeven aan het personeel van de
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krijgsmacht over de voorgestelde wetgeving en worden uitvoeringsregelingen voorbereid. De invoering zelf zal gepaard gaan met het uitgeven van
een duidelijke handleiding en andere vormen van begeleiding.
Tegelijkertijd zal naar verwachting ook een geheel nieuw militair procesrecht in werking treden. De herziening daarvan is feitelijk ook in 1972
begonnen. Toen eindigde de vraagpunten-procedure met betrekking tot de
nota over een nieuw militair strafprocesrecht in de Tweede Kamer met het
aannemen van een lijst van conclusies (8706, nr. 28). De belangrijkste
conclusie was dat rechters die zijn gespecialiseerd in militaire zaken in de
toekomst zullen worden geïntegreerd in commune gerechten, waarbij
militaire strafkamers zullen worden gevormd met een overwegend burgerlijk
element. Dit werd het uitgangspunt voor het nieuw te formuleren militaire
strafprocesrecht.
Geheel in afwijking van de bestaande situatie zal de militaire strafrechtspraak, zowel in Nederland, als in de Nederlandse Antillen en onder alle
omstandigheden, zoveel mogelijk worden opgenomen in de gewone
rechterlijke organisatie. Het commune strafprocesrecht zal behalve een
aantal met name op militaire omstandigheden berustende uitzonderingen
daarmee van toepassing worden.
De gelet op het ingrijpende karakter en de veelomvattende materie
moeizaam tot stand gekomen wetsontwerpen op dit terrein zijn kortgeleden
aan de Tweede Kamer aangeboden (17 804 (R 1228», zodat de behandeling
eventueel gelijk zou kunnen vailen met de verdere behandeling van de
eerder ingediende voorstellen waarmee een grote samenhang bestaat.
De zoveel mogelijk bij de krijgsmacht gelijke geautomatiseerde registratiesystemen van tuchtrechtelijke gegevens die in de loop van de jaren
zeventig zijn opgezet, zijn in werking. Hierdoor is beheer van het militair
tuchtrecht mogelijk aangezien kan worden beschikt over alle mogelijke
gegevens met betrekking tot het in de praktijk functioneren van dat tuchtrecht. Dat schept tevens de mogelijkheid op een aantal verschillende
niveaus informatie te verschaffen. Ook de beide Kamers der Staten-Generaal
zullen in de toekomst dankzij die registratie over meer informatie kunnen
beschikken over het tuchtrechtelijk gebeuren binnen de krijgsmacht.
Automatische registratie schept ook de mogelijkheid voor wetenschappelijk
onderzoek. Dit kan eveneens waardevolle informatie voor beleidsbijstellingen leveren. Het spreekt vanzelf dat het geheel is omgeven met de nodige
privacyregelingen.
In 1978 en 1979 is een proef gehouden met het tuchtrechtelijk sanctiepakket. Doel was het verzamelen van gegevens om een definitief voorstel met
betrekking tot het toekomstige tuchtrechtelijke straffenpakket te kunnen
doen. In 1980 is een tussenrapport verschenen, dat ook aan de Staten-Generaal is aangeboden. In 1982 is het eindrapport ter kennis gebracht van
het parlement.

D. GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING
Algemeen
In de afgelopen periode is binnen Defensie veel aandacht besteed aan de
automatisering van de bestuurlijke informatievoorziening. Deze inspanning
was vooral gericht op de krijgsmachtdelen. De resultaten worden vastgelegd
in de automatiseringsdeelplannen die deel uitmaken van het Defensie
informatie- en automatiseringsplan. De ontwikkelingen ten behoeve van de
krijgsmachtdelen zullen worden voortgezet. Daarnaast zal de informatievoorziening in de komende jaren in toenemende mate werden gericht op
het voorzien in die behoefte aan informatie op centraal niveau welke wij
nodig achten voor het voeren van ons beleid.
De te automatiseren bestuurlijke informatievoorziening zal moeten
voorzien in de relevante informatiebehoefte van alle niveaus. Hierbij
moeten te ontwikkelen systemen onderling - waar nodig - informatie
kunnen uitwisselen.
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Dit is met name van belang voor het Nederlandse Defensieplanningproces
waarbij een nauwe samenhang moet bestaan tussen de functiegebieden
operatiën, personeel, materieel en economie en financiën. Dit vraagt om
informatie-systemen die op alle niveaus van het planningproces de
relevante informatie tijdig, in voldoende mate en overzichtelijk kunnen
verschaffen.
De toenemende automatisering maakt dat voor het functioneren van de
organisatie zowel in vredestijd, in tijden van oplopende spanning als in
oorlogstijd steeds meer gebruik kan worden gemaakt van geautomatiseerde
informatievoorziening. Hierbij valt niet alleen te denken aan computers
maar ook aan het personeel dat nodig is voor een doeltreffend gebruik van
de systemen en voor de ontwikkeling en onderhoud. Door de technologische
ontwikkelingen worden computers op de markt gebracht die steeds meer
mogelijkheden bieden. Ook de komst van de personal- en minicomputers
en de ontwikkeling van de kantoorautomatisering scheppen nieuwe
mogelijkheden. De ontwikkelingen zijn zo ingrijpend en veelzijdig, dat
voortdurende toetsing en bijstelling van de plannen noodzakelijk is. In de
afgelopen jaren heeft dit enkele malen geleid tot omvangrijke reorganisaties
op het gebied van de automatisering. Ook in de toekomst zal het veranderingsproces zich voortzetten. Hierna wordt nader ingegaan op de organisatie
van de bestuurlijke informatievoorziening bij defensie, de uitgangspunten
van het informatiebeleid, de systeemontwikkeling, de informatieverwerking
en op de personeelsproblematiek.
Organisatie van de bestuurlijke informatievoorziening
Sinds de installatie in het begin van de jaren zestig van de eerste computers
heeft zich binnen defensie een groot aantal belangrijke ontwikkelingen
voorgedaan. In de Defensienota 1974 werden de uitgangspunten geformuleerd voor een reorganisatie op het gebied van de bestuurlijke informatievoorziening. Zo werd de Directie automatisering ingesteld en bij de
krijgsmachtdelen Sous-chefs automatisering benoemd en in het economisch-financiëlefunctiegebied ondergebracht. Aan de kant van de gebruikers
werd het belang van de bestuurlijke informatievoorziening benadrukt door
de staffunctie automatisering te scheppen. Deze reorganisatie had tot doel
een bijdrage te leveren aan de bevordering van de beheersbaarheid van de
defensie-organisatie. In dit verband werden in de jaren 1977 en 1978 de
bestaande rekencentra om redenen van doelmatigheid ondergebracht in de
afdeling rekencentra van de Directie automatisering.
Uitgangspunten bij het te voeren informatiebeleid
Het informatiebeleid is een integrerend deel van het defensiebeleid en
dan ook in de eerste plaats afgestemd op de militair operationele taak. De
ontwikkeling van het informatiebeleid en de verwerkelijking hiervan zijn
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de «gebruiker» en de automatiseringsorganisatie.
De directeur-generaal economie en financiën heeft hierbij de coördinerende taak. Tot de uitgangspunten van het informatiebeleid behoren naast
gezamenlijke verantwoordelijkheid, doeltreffendheid en doelmatigheid
onder meer integreerbaarheid van informatiesystemen en standaardisatie
op velerlei terrein. De ontwikkeling en de verwezenlijking van het beleid
moeten planmatig worden aangepakt onder toepassing van de procedures
van het Nederlands defensie planningproces. (NDPP). Deze planmatige
aanpak, op grond waarvan de systeemontwikkeling moet plaatshebben
komt tot uiting in het Defensie informatie- en automatiseringsplan (Diap),
dat een groeiproces doormaakt. De structuur van de informatievoorziening
moet gestalte krijgen in een stelsel van geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen (Gebis'n), die voor ieder krijgsmachtdeel en het ministerie
worden ontwikkeld. De deelsystemen van een Gebis moeten zodanig
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worden ontwikkeld en met elkaar worden verbonden, dat zo nodig, onderlinge vervanging van deelsystemen en informatie-uitwisseling tussen
deelsystemen mogelijk is. Uit het oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid moet een Gebis niet alleen voorzien in de behoeften aan informatie
van de eigen organisatie, maar ook in die van andere delen van de defensie-organisatie en de defensieleiding. Dit vereist harmonisatie van bedrijfsprocessen en terminologie, waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt
bij de chef defensiestaf en de directeuren-generaal. Om een en ander te
waarborgen is het noodzakelijk met name steeds het vooronderzoek en de
probleemanalyse goed te coördineren.
Om richting te kunnen geven aan het informatiebeleid is op enkele
onderdelen een voorstudie noodzakelijk. Het betreft de documentaire
informatie, de informatieverwerking, de allocatie systeemontwikkeling en
de overlegstructuur. Die over de documentaire informatie en de informatieverwerking, zijn in belangrijke mate afgerond. De overigen worden op korte
termijn aangepakt. Daarna zal het geheel in de komende jaren dv or middel
van richtlijnen worden verwerkelijkt.
Systeemontwikkeling
De ontwikkeling van informatiesystemen legt een groot beslag op de
capaciteit van de gebruiker en de automatiseringsdeskundigen, die kwalitatief en kwantitatief beperkt aanwezig is. De ontwikkelingstijd is veelal zeer
lang. Het tekort aan ervaren automatiseringspersoneel speelt daarbij een
rol. Besparingen in de ontwikkeling van informatiesystemen moeten
worden nagestreefd. Ook in de automatiseringssector is men zich bewust
van de schaarste aan financiële middelen. In de komende jaren zal in nog
sterkere mate een afweging moeten worden gemaakt van de kosten en
baten van beleidsvoornemens. Het beleid is erop gericht alle gebruikers
van geautomatiseerde hulpmiddelen voortdurend te confronteren met de
kosten van hun bestaande en toekomstig computergebruik. Als dat mogelijk
is zal van maatwerk op confectiewerk worden overgegaan. De gebruikers
zullen ertoe worden aangezet hun systeemeisen te beperken, als de kosten
aanzienlijk zijn. Zij zullen ook bereid zijn hun organisatie en werkwijzen aan
te passen en die niet bij voorbaat als onaantastbaar moeten beschouwen.
Op die wijze kunnen informatiesystemen ten behoeve van meerdere
deelgebieden van de defensie-organisatie worden ingevoerd om te komen
tot een doelmatiger inzet van middelen en het verbeteren van de beheersbaarheid van de defensie-organisatie. Het gaat hier om een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gebruikers en informatievoorzieners.
De voorstudie allocatie systeemontwikkeling heeft tot doel te onderzoeken
of de doelmatigheid in de systeemontwikkeling kan worden vergroot door
de systeemontwikkeling te laten berusten op een algemeen geldend
concept en ook de ontwikkelingsactiviteiten in meer of mindere mate te
centraliseren. Bij deze voorstudie moet ook aandacht worden geschonken
aan de doeltreffendheid van de systeemontwikkeling en eventueel optredende vermenging van functies tussen beleid en uitvoering. De uikomsten
van deze voorstudie zullen van invloed zijn op de gehele organisatie van de
automatisering. Ook zullen de ontwikkelingen op het terrein van methoden
en technieken ten behoeve van de ontwikkeling, onderhoud en beheer van
de informatiesystemen kritisch moeten worden gevolgd, op hun toepasbaarheid voor defensie worden beoordeeld en zo nodig worden ingevoerd.
Informatieverwerking
In 1983 zijn het rekencentrum van de Koninklijke marine en het Defensie
computer centrum samengevoegd tot het bureau informatieverwerking in
Maasland. Daarnaast zijn de eerste stappen genomen tot standaardisatie
van centrale apparatuur en systeemprogrammatuur en tot afstemming van
werkmethoden. Door deze reorganisatie kan de groei van het automatise-
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ringsbudget voor 1983 en volgende jaren bij de Directie automatisering en
Bestuurlijke informatievoorziening worden teruggebracht. Tevens bestaat
het voornemen op een geëigend moment het bureau informatieverwerking
te Soestduinen met dat te Maasland samen te voegen. Als gevolg van de
technologische ontwikkelingen is invoering van gedecentraliseerde
apparatuur op de werkplek bij de gebruiker mogelijk. Het aantal verschijningsvormen verschilt en varieert van zelfstandig werkende apparatuur tot
invoerstations die aan de centrale computers zijn gekoppeld. Het informatiebeleid zal moeten aangeven op welke wijze deze ontwikkelingen binnen
defensie gestalte zullen krijgen.
De ervaringen van de afgelopen jaren, de voortschrijdende technologische
ontwikkelingen en de financiële situatie nopen tot een permanente bezinning
op de organisatie van de informatieverwerking en de aard en omvang van
de verwerkingsfaciliteiten, alsmede het beheer.
Automatiseringspersoneel
Bij de geautomatiseerde informatievoorziening vormt het voortdurende
tekort aan goed opgeleid en ervaren automatiseringspersoneel nog steeds
het belangrijkste knelpunt. Aan het opheffen van de personeelstekorten
wordt steeds aandacht besteed. Door het al jaren bestaande tekort aan
automatiseringspersoneel bij overheid en bedrijfsleven kan de bestaande
onderbezetting in de komende jaren maar geleidelijk worden verminderd.
Eind 1981 is begonnen met een interne urgentie-opleiding voor systeemontwerpers. De deelnemers zullen nog dit jaar inzetbaar zijn. Inmiddels is
in augustus 1983 weer zo'n opleiding begonnen. Daarnaast wordt voor
militair personeel een interne opleiding voor automatiseringsdeskundigen
verzorgd. Ook andere automatiseringsopleidingen worden in eigen beheer
aangepakt. Het zelf opleiden van het personeel legt wel beslag op de
schaarse deskundigheid. De resultaten van de opleiding zullen pas op
langere termijn zichtbaar worden. Ook door inschakeling van deskundigen
van buitenaf wordt getracht de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op te
heffen. Ook wordt aan een opzet gewerkt om personeel uit de gebruikersorganisatie de gelegenheid te geven zich in de geheel eigen problematiek
van de automatisering te verdiepen.

E. VOORLICHTING
De belangstelling in ons land voor vredes- en veiligheidsvraagstukken en
voor de nationale en de bondgenootschappelijke defensie is groot. Er is
een vrijwel voortdurende publieke discussie over een brede scala van
defensie-onderwerpen, die zich weerspiegelt in reeksen publikaties in
allerlei periodieken, in radio- en televisieprogramma's en tijdens openbare
bijeenkomsten van zeer uiteenlopende aard.
Die publieke interesse in de defensie en de veiligheid is verheugend. Het
is in een democratie immers van wezenlijk belang, dat de krijgsmacht zo
veel mogelijk in de maatschappij is ingebed. Betrokkenheid van het publiek
bij de krijgsmacht, die tot uiting kan komen in zowel aandacht voor militaire
manifestaties als discussie over defensieaangelegenheden, is daarvoor
onontbeerlijk. Zo kan een kloof worden voorkomen tussen de publieke
opinie enerzijds en het beleid op het gebied van vrede en veiligheid
anderzijds.
Evenzeer is het van grote betekenis ook het personeel van de defensieorganisatie steeds goed in te lichten over de grondslagen van het veiligheidsbeleid en over de meer praktische kanten van de gang van zaken in de
krijgsmacht, leder personeelslid heeft recht op de informatie die hij of zij
nodig heeft voor voldoende inzicht in het defensiebeleid en in het functioneren van de defensie-organisatie en het eigen aandeel daarin. Daarom
krijgt goede en snelle informatie van het eigen personeel over beleidsvoor-
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nemens en "besluiten, zowel in het algemeen als wanneer het over rechtspositionele aangelegenheden gaat zoals die ook in het georganiseerd
overleg worden behandeld, in de interne voorlichting grote aandacht.
In de loop van de jaren zijn er veranderingen opgetreden in de publieke
belangstelling. Meer en meer is de aandacht gericht op politiek-militaire
onderwerpen, zoals internationale krachtsverhoudingen, wapenbeheersing
en wapenbeperking, de bewapeningswedloop en vooral ook de kernwapenproblematiek. Dit neemt niet weg dat ook het reilen en zeilen van de
krijgsmacht nog altijd met aandacht wordt gevolgd. Heel duidelijk blijkt die
interesse van brede lagen van de bevolking uit het bezoek aan de jaarlijkse
vlootdagen van de marine in Den Helder en de eveneens jaarlijkse, maar
op wisselende plaatsen in het land georganiseerde open dagen van
landmacht en luchtmacht. In 1983 trokken de drie vlootdagen en de vijf
dagen waarop landmacht en luchtmacht «open huis» hielden in totaal
meer dan 800000 bezoekers.
De verschuivingen in de belangstelling van het publiek laten de defensievoorlichting niet onberoerd. Onveranderd is wel de doelstelling: het
leveren van een bijdrage aan de publieke meningsvorming door het
verstrekken van informatie over de nationale en de bondgenootschappelijke
verdediging en het verklaren en toelichten van het defensiebeleid, met
inbegrip van de grondslagen en achtergronden daarvan. Het gaat daarbij
niet om het uitdragen of ingang doen vinden van standpunten, maar om
het aanreiken van feitelijke gegevens en het geven van toelichting, verklaring
en achtergrondinformatie.
In de vorm en de opzet van de defensievoorlichting doen de veranderingen
in de belangstelling van het publiek en van de media zich wel gevoelen.
Werd in het verleden vooral informatie gevraagd over het «wie, wat, waar,
wanneer en hoe» van gebeurtenissen bij de krijgsmacht, tegenwoordig
gaat het veel meer om het «waarom» van de defensie-inspanning in het
algemeen en de aard van de bewapening in het bijzonder.
Dit heeft uiteraard ook gevolgen, zowel in personele als in materiële zin,
voor de directie voorlichting van het ministerie, die buiten en binnen de
defensie-organisatie de voorlichting verzorgt. Voor de organisatie en
werkwijze van deze directie voorlichting is de lijn doorgetrokken die werd
uitgezet in de Defensienota 1974. Dit houdt in, dat aan de directie fasegewijs
gestalte is gegeven op basis van de volgende uitgangspunten:
- verantwoordelijkheid van de bewindslieden voor de voorlichting als
geheel;
- afstemming van de structuur van de voorlichtingsorganisatie op die
van de defensie-organisatie;
- geïntegreerde of in elk geval gecoördineerde behandeling van gelijksoortige voorlichtingsactiviteiten.
Naast de verzorging van informatie voor de publiciteitsmedia wordt in
toenemende mate aandacht van de defensievoorlichting gevraagd voor
rechtstreekse voorlichting aan het publiek. Een belangrijk oogmerk daarbij
is de grondslagen en achtergronden van het defensiebeleid toegankelijk te
maken voor ieder die daarvan kennis wil nemen. Maar ook blijft het van
grote betekenis geïnteresseerden in krijgsmachtaangelegenheden rechtstreeks de feitelijke informatie over marine, land- en luchtmacht aan te
reiken, op grond waarvan zij zich over het functioneren van de krijgsmacht
kunnen oriënteren. Dit geldt eens te meer voor degenen die als dienstplichtigen tijdelijk functies in de krijgsmacht gaan vervullen. Door goede en
tijdige voorlichting over de dienstplicht dienen zij zo goed mogelijk over de
daarbij geldende omstandigheden te worden ingelicht. Bij deze publieksvoorlichting wordt van verschillende middelen gebruik gemaakt.
Een «spreke.rspool» van zeven hoofdofficieren van marine, land- en
luchtmacht, geeft aan wat oudere jeugd voorlichting over de nationale en
de bondgenootschappelijke verdediging en de hoofdpunten van het
defensiebeleid. Jaarlijks bezoeken de leden van deze groep - op aanvraag -
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ongeveer 550 scholen voor v.w.o., h.a.v.o. en h.b.o., m.e.a.o.'s en m.t.s.'en,
instituten voor beroepsbegeleidend onderwijs en vormingscentra voor
werkende jongeren. Het aantal toehoorders bij hun inleidingen, die doorgaans worden gehouden in het verband van het vak maatschappijleer,
overschrijdt de laatste jaren de 65000. Daarnaast verlenen de officieren van
de «sprekerspool» - eveneens op uitnodiging - jaarlijks medewerking aan
vele tientallen bijeenkomsten van jeugd- en studentenverenigingen en
kerkelijke en andere groeperingen. De leden van de «sprekerspool» lichten
het gevoerde beleid toe te laten bij de gedachtenwisseling over politiekmilitaire vraagstukken zowel de mening van de defensieleiding als andere
relevante opvattingen tot hun recht komen.
De veranderingen in de belangstelling van het publiek hebben zich ook
hier voorgedaan. Tot het midden van de jaren zeventig hielden met name
vragen over het doel en het wezen van de krijgsmacht de wat oudere jeugd
bezig. De laatste jaren is de meeste aandacht gericht op de middelen
waarover de krijgsmacht beschikt, kernwapens in het bijzonder. De activiteiten van de «sprekerspool» zullen in de komende jaren worden voortgezet
en waar mogelijk uitgebreid.
Ten behoeve van de algemene voorlichting aan het publiek zal in de
komende periode een aantal brochures worden uitgegeven over het
defensiebeleid in het algemeen en over deelonderwerpen die voor de
defensie en het veiligheidsbeleid van belang zijn. In samenwerking met het
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt bezien hoe met de voorlichting
over het veiligheidsbeleid een breder publiek kan worden bereikt dan thans
het geval is. Ook daarbij is goed informatiemateriaal onontbeerlijk.
Het Defensie-informatiecentrum in 's-Gravenhage en een aantal informatiecentra bij over het land verspreide onderdelen van de krijgsmacht staan
open voor het publiek, dat zich rechtstreeks met vragen tot de defensieorganisatie wendt. Deze goed bereikbare en gemakkelijk toegankelijke
centra kunnen ook worden aangemerkt als informatiepunten in de zin van
de Wet openbaarheid van bestuur.
Voor de interne informatie, de voorlichting aan het bij de defensie-organisatie werkzame personeel zelf, verzorgt de directie voorlichting een
aantal periodieken. Voor het uitbreiden van actuele informatie over de
gehele defensie-organisatie is er de Defensiekrant, die wekelijks in een
oplage van ruim 50 000 exemplaren wordt verspreid over alle onderdelen
van het ministerie en de krijgsmacht. De krant is overigens ook voor
buitenstaanders verkrijgbaar. Daarnaast geeft de directie voorlichting voor
het personeel van oudsher een viertal maandbladen uit: Alle Hens ten
behoeve van het marinepersoneel, de Legerkoerier voor het landmachtpersoneel, de Vliegende Hollander voor het luchtmachtpersoneel en Nota voor
de burgerambtenaren van Defensie. Deze maandbladen gaan vanaf januari
1984 in een nieuwe, veel nauwer op elkaar afgestemde opzet verschijnen.
In de bladen zal meer aandacht worden gegeven aan de gemeenschappelijke
kanten van het werken in de defensie-organisatie, zonder dat het eigene
van de verschillende krijgsmachtdelen teloor zal gaan. Ook onderwerpen
van meer fundamentele betekenis in het veiligheidsbeleid zullen worden
behandeld.
Op gezette tijden laat de directie voorlichting sociaal-wetenschappelijk
onderzoek verrichten om inzicht te verkrijgen in «het denken van de
Nederlandse bevolking over defensie». In de afgelopen jaren zijn enquêtes
gehouden waarin werd gepeild hoe de bevolking staat tegenover zaken als
het principe van militaire verdediging, het lidmaatschap van de Navo en
verscheidene aspecten van de bewapening. Resultaten van dit onderzoek
worden binnenkort gepubliceerd.
Ook worden onderzoeken verricht om de voorlichtingsactiviteiten zelf zo
goed mogelijk af te stemmen op groepen, waarvoor informatie is bestemd.
Daarmee is in het verleden de voorlichting over het Structuurschema
militaire terreinen begeleid. Thans wordt de voorlichting aan aanstaande
dienstplichtigen onder de loupe genomen; op grond van de uitkomsten
daarvan zal worden bezien welke verbeteringen kunnen worden aangebracht.
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Eind 1982 is een begin gemaakt meteen project fundamentele voorlichting.
Al geruime tijd werd de behoefte gevoeld binnen de krijgsmacht meer
aandacht te besteden aan de achtergronden van ons veiligheidsbeleid. Het
gaat daarbij bijvoorbeeld om: de uitgangspunten van het Nederlandse
veiligheidsbeleid, het ontstaan van de Navo en het Warschaupact, de
strategie van de Navo en de rol daarin van de conventionele en nucleaire
bewapening, alsmede de Oost-West-betrekkingen, in het bijzonder de
betekenis van de wapenbeheersingsbesprekingen.
Ook zal aandacht worden besteed aan de problematiek van de mensenrechten, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van materiaal van
Amnesty International.
De introductie van de fundamentele voorlichting gebeurt in twee vormen.
In de eerste plaats wordt deze, zowel voor dienstplichtigen als voor
vrijwillig dienenden, opgenomen in de opleidingen bij de krijgsmachtdelen.
Uitgangspunt is daarbij dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de
fundamentele voorlichting berust bij de directie voorlichting; de krijgsmachtdelen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitvoering.
Op grond van de ervaringen die met proefprojecten worden opgedaan
zal worden bepaald op welke wijze gefaseerd de fundamentele voorlichting
bij alle daarvoor in aanmerking komende opleidingen binnen de krijgsmacht
wordt ingevoerd. Bij de directie voorlichting wordt gewerkt aan de vervaardiging van informatie- en documentatiemateriaal ten behoeve van de
docenten die de lessen fundamentele voorlichting geven; gedeeltelijk kon
dit al worden gebruikt in lopende proefprojecten. Naar verwachting zal het
materiaal begin 1984 zijn voltooid. Op basis hiervan zullen in de komende
periode ook publikaties worden vervaardigd die in breder verband kunnen
worden gebruikt.
De tweede vorm van de fundamentele voorlichting richt zich op de
operationele onderdelen van de krijgsmacht. Anders dan in de opleidingssector kan hier geen sprake zijn van een cursorisch verband of een geprogrammeerde opzet. Daarom is een sprekersteam fundamentele voorlichting
gevormd uit officieren van de drie krijgsmachtdelen en burgerambtenaren
van het ministerie. Op dit sprekersteam kan een beroep worden gedaan als
bij een operationeel onderdeel van de krijgsmacht behoefte bestaat aan
voorlichting over achtergronden van het Nederlandse veiligheidsbeleid.
Het sprekersteam fundamentele voorlichting bestaat sedert 1 november
1983.
Veel andere instellingen en organisaties dragen het hunne bij aan de
informatievoorziening op terreinen van vrede en veiligheid, de krijgsmacht,
materiële en personele aspecten van de militaire verdediging en de rijk
geschakeerde scala van aan defensie verbonden zaken. Ter stimulering van
de relaties met de krijgsmacht zelf zijn de Koninklijke verenigingen Onze
Vloot, Ons Leger en Onze Luchtmacht zeer actief. De Koninklijke Vereniging
ter beoefening van de krijgswetenschap bestrijkt met lezingen en haar
uitgave De Militaire Spectator het gebied van militaire strategie en taktiek;
het maritieme beeld wordt geschetst in het Marineblad van de Koninklijke
Vereniging van marine-officieren. Uitstekend verzorgde publikaties van de
militaire belangenverenigingen begeleiden vooral de ontwikkelingen op
personeels- en rechtspositioneel gebied, maar raken vaak ook meer
algemene kanten van de krijgsmacht. Van grote betekenis van de publieke
meningsvorming over defensiezaken en vooral voor de informatie over de
veelzijdige materie van vrede en veiligheid is het werk van instellingen als
de stichtingen Atlantische commissie, Maatschappij en krijgsmacht en
Nederlands instituut voor internationale betrekkingen «Clingendael». Aan
dat werk en aan de feitelijke publikaties van deze stichtingen draagt
Defensie met subsidies rechtstreeks bij.
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